
A C T A  U N I V E R S I T A T I S  S T O C K H O L M I E N S I S  

Stockholm Studies in Sociology 
New series 43 



 

 

  



Om tidens värde 
En sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar 

Paul Fuehrer 



 

 

©Paul Fuehrer och Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm 2010 
 
ISSN 0491-0885 
ISBN 978-91-86071-44-8 
 
Tryckt av US-AB Tryck och Media, Stockholm 2010 
Distributör: eddy.se ab, Visby, Sverige 
 
Omslagsbild © Humbug productions 2010 



Till K 
Vita mea 



 

 



Innehåll 

Förord ............................................................................................................ xi 

1 Mot nya tider – drömmen om det goda livet ............................. 15 

1.1 Senmodern tidsdisciplin – eller ursäkta, var är klockan? ...................... 20 

1.2 Sociologisk tidsforskning – modernitetens temporala livsvärldar ........ 23 

1.3 Avhandlingens disposition ........................................................................... 26 

2 Utkast till en kritisk analys av tidens moraliska ekonomi ....... 28 

2.1 Sociologiska perspektiv på den vardagliga tiden – 

orienteringsmedel, social norm eller symbolisk representation? .................... 30 

Senmoderna tidsperspektiv – tid som värdefull och knapp resurs ........... 39 

I tidens välde – tid, makt och ojämlika livschanser .................................... 42 

Arbete bortom nödvändighetens rike – från mörkret stiga vi  

mot ljuset ............................................................................................................ 49 

2.2 Fritid – animal laborans’ andrum i ekorrhjulet? ...................................... 52 

Upplevelsesamhällets paradoxala imperativ. Vila! Nu! Fort! ..................... 55 

Egentid – temporalt frirum utanför den kommodifierade tiden? ............... 58 

2.3 Tidens kommodifiering – vara eller icke vara? ........................................ 61 

Lönearbete, mervärdesproduktion och tidsdisciplin .................................... 66 

Rationaliseringen av hushållens disponibla tid och  

hushållsarbetets värde ...................................................................................... 70 

2.4 Ohållbara tider? Tidsdimensionen och miljöfrågan ................................. 76 

Tidens ekologi ..................................................................................................... 79 

Modern tidshantering och tidsuppfattning som miljöproblem ................... 83 

Uthållig tidsanvändning .................................................................................... 85 

2.5 Motbilder – visioner om ett grönt negotium ............................................ 86 

Tidspolitik – arbetstidsförkortning, tidsmässig välfärd och fredade 

temporala allmänningar .................................................................................... 87 

2.6 Avhandlingens syfte och frågeställningar ................................................. 93 

3 Material och metoder ...................................................................... 94 

3.1 SCB:s tidsanvändningsstudie 1990/91 och 2000/01 ............................. 94 

3.2 Intervjuundersökning av arbetslösa/arbetande i Sörmland och 

Östersundsområdet ................................................................................................. 95 

Urval ..................................................................................................................... 96 

Genomförande och metod ................................................................................ 97 



 

 

3.3 Intervjuundersökning av stockholmares syn på vardagslivet i en 

uthållig stad .............................................................................................................. 99 

Population, urval, bortfall ............................................................................... 100 

Intervjuernas genomförande ......................................................................... 103 

Dataanalys ........................................................................................................ 105 

3.4 Avslutande synpunkter på undersökningarna och dataanalysen ....... 107 

4 Trender i dagens tidsanvändning ............................................... 109 

4.1 Inledning ...................................................................................................... 109 

4.2 Långsiktiga trender .................................................................................... 109 

4.3 Tid till lönearbete ........................................................................................ 111 

4.4 Obetalt hemarbete ..................................................................................... 113 

4.5 Fritid .............................................................................................................. 115 

4.6 Stockholmshushållens tidsanvändning 1991 och 2001 ....................... 118 

Tidsanvändning 1991 ...................................................................................... 120 

Tidsanvändning 2001 ...................................................................................... 122 

En jämförelse av tidsanvändningen 1991 och 2001 .................................. 124 

5 Utsikter från grottekvarnen: total subsumtion eller  
tidsmässig välfärd? ........................................................................ 128 

Det omöjliga pusslet – allt fler bjärta bitar och allt mindre ledig tid ...... 130 

5.1 Jordens salt: pengar eller tid? .................................................................. 133 

5.2 Det är bra som det är! ............................................................................... 134 

Mer tid eller mer pengar – sak samma? ...................................................... 137 

Simultanpusslarens dilemma – med ansvar för två domäner ................. 142 

Fragment av en motbild – föräldraledighet som tidsmässig  

allmänning ......................................................................................................... 148 

De äldres rätt till lättja .................................................................................... 152 

5.3 Mindre tid till lönearbete: rätten till ledighet ......................................... 155 

Besvärande ledighet – när hjärtat slutar sjunga ........................................ 162 

Av nöden tvungen eller med frihet i siktet – avhopp från  

grottekvarnen ................................................................................................... 166 

Tillfälligt avhopp – semestern som time-out .............................................. 171 

Mer pengar – guldkant eller boja? ................................................................ 173 

5.4 Mer pengar – låt det goda rulla................................................................ 174 

Utan jobb och pengar – ett vardagsliv i obalans ........................................ 176 

I det egna anletes svett – eller någon annans ........................................... 181 

5.5 Sammanfattning ......................................................................................... 184 

6 Senmodernitetens gyllene ekorrhjul: fritid, egentid eller 
upplevelsetvång? ............................................................................ 188 

6.1 Om fritidens väsen – respondenternas egna  definitioner .................. 193 

Fängslande ledighet – arbetslösas icke-fritid .............................................. 199 

På spaning efter tidsmässiga allmänningar - helgen och semestern ..... 205 

6.2 Fritid i konsumtionssamhället ................................................................... 210 



6.3 Egentid – tid att vara ................................................................................. 216 

6.4 Sammanfattning ......................................................................................... 219 

7 Tid för ett grönare liv? Hållbarhet och senmoderna  
tidsligheter ....................................................................................... 222 

7.1 Fort men fel – senmodern tidsanvändning som miljöproblem ........... 225 

Engagemang i miljöorganisationer ............................................................... 235 

7.2 Sinneslugn eller go, go, go – miljöns betydelse för  

tidsuppfattningen .................................................................................................. 236 

7.3 Sammanfattning ......................................................................................... 243 

8 Sammanfattning ............................................................................. 246 

Zusammenfassung .................................................................................. 252 

Referenser ................................................................................................. 260 

Bilaga 1 – Intervjuguide arbetslös IP.................................................. 293 

Bilaga 2 – Intervjuguide tid/pengar och stad ................................... 300 



Förord 

 

xi 

 

Förord 

Denna avhandling har bara en författare men är ändå produkten av en kollek-
tiv arbetsinsats. För att hjälpa boken ta steget från idévärlden in i sinnevärl-
den krävdes en hel del tid, pengar, energi, materiella resurser samt många 
avlönade och icke-avlönade arbetsinsatser. Pengar är ett känsligt ämne och 
många doktorander vet av egen erfarenhet att kapitalismens grundbult ”ingen 
deg, inget kneg” av en tämligen förlegad anledning inte gäller för just deras 
forskningsarbete. Jag har haft den stora förmånen att ha en doktorandtjänst 
under större delen av min forskarutbildning. Min doktorandtjänst vid socio-
logiska institutionen finansierades till en början med medel från två olika 
forskningsprojekt, dels projektet "Hushållet och arbetslösheten” med anslag 
från Vetenskapsrådet och dels ”Hushåll och urbana strukturer i uthålliga 
städer” (HUSUS) med anslag från FORMAS. Under perioden 2007-2009 har 
jag dessutom haft en deltidsdoktorandtjänst i en tvärvetenskaplig doktorand-
grupp på CTM (Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning) som 2008 
flyttades till Stockholm Resilience Center, SRC. Med hjälp av ett generöst 
resebidrag från FAS kunde jag år 2007 presentera delar av min avhandling 
på en internationell tidsanvändningskonferens i Washington.  

Bokföringen av materiella resurser och energi som användes i arbetet med 
avhandlingen är dessvärre ofullständig men här följer en lista över de vikti-
gaste resurserna: två datorer, ett tangentbord, 875 kWh el till datorer och 
belysning (exklusive arbetsresor), 18 överstrykningspennor, 9 stiftpennor 
0,7 mm, 68 HB-stift 0,7 mm, minst 12 kg papper till utskrifter, fem stora 
pärmar, 13 plastfickor, två paket färggranna Post-It-lappar, 480 liter kaffe 
samt ett sekretessbelagt antal chokladkakor och praliner.  

Många personer har genom sitt arbete gjort det möjligt för mig att skriva 
avhandlingen. Ett stort tack till städare, IT-servicetekniker, anställda på lo-
kalservice, administratörer och alla andra som ser till att en stor arbetsplats 
som universitetet fungerar. Inte minst genom mitt förtroendeuppdrag i ST:s 
lokala sektionsstyrelse vid Stockholms universitet vet jag hur centrala era 
arbetsinsatser är för såväl forskning som undervisning. Ett särskilt tack till 
institutionens datortekniker Saemundur Grettisson för all hjälp med bångsty-
riga datorer och program men även samtal kring teknologins betydelse för 
samtida accelerationsprocesser. 

Denna bok bygger till stora delar på två stora intervjustudier i Östersund 
med omnejd, Sörmland och Stockholm. Det hade inte varit möjligt att skriva 
denna avhandling utan alla intervjupersoner som så generöst delade med sig 
av sin tid, sina erfarenheter, upplevelser och egna tolkningar. Ett stort tack 
till er alla! Jag vill också säg tack till alla duktiga intervjuare som jag haft 
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förmånen att samarbeta med i de två intervjuprojekten, särskilt till Maria 
Boustedt Hedvall, Caroline Dahlberg, David Gunnarsson och Johanna  
Kumlin. 

Ett flertal personer har på olika sätt varit mer direkt delaktiga i mitt arbete 
med avhandlingens innehåll. Allra först vill jag tacka Katharina Strohkirch 
för allt intellektuellt, emotionellt och praktiskt stöd under hela avhandlings-
arbetet. Hon har med ett stort tålamod läst och kommenterat manuskriptet ett 
flertal gånger och bidragit med flera viktiga infallsvinklar och uppslag. Jag 
vill också rikta ett stort tack till mina handledare Mona Mårtensson och  
Göran Ahrne. Först och främst för att ha stöttat, eller i varje fall tolererat, 
mitt lika glada som prövande förhållningssätt till den vetenskapliga prakti-
ken men också för alla synpunkter på mitt forskningsarbete och mina ma-
nusutkast. Både Mona och Göran har dessutom tålmodigt stått ut med alla 
mina extrakurrikulära aktiviteter och min vånda inför att fixera tankar genom 
att fästa dem på papper. Det kan inte ha varit lätt, i synnerhet eftersom 
blockeringen emellanåt hävdes varefter jag lämnade in stora mängder text. 
Utan deras stöd och uppmuntran hade denna avhandling med stor sannolik-
het stannat i idévärldens mörka linda.  

Under avhandlingsarbetet har jag ett flertal gånger fått kommentarer och 
förslag som har varit till stor hjälp och fört mitt tänkande framåt. Ett stort 
tack till Christer Sanne som var opponent på mitt slutseminarium och läm-
nade många insiktsfulla kommentarer och välvilliga synpunkter på stora 
delar av avhandlingen. Tack även till övriga deltagare på seminariet. Linda 
Sonneryd ska ha tack för att hon kommenterade ett tidigt utkast av teorika-
pitlet och med sina synpunkter hjälpte till att ge kapitlet en bättre struktur. 
Jag vill dessutom tacka Mikaela Sundberg som läste och gav synpunkter på 
delar av teorikapitlet inom ramen för ett seminarium med Mälardalens miljö-
sociologer (SAMS). Jag står också i tacksamhetsskuld till följande personer 
som har lämnat värdefulla tankar och kritiska synpunkter på delar av manu-
skriptet: Mats Deland, Fredrik Hertzberg, Thomas Hvitfeldt och Fredrik 
Movitz. Vidare vill jag tacka deltagarna på två doktorandkonferenser där jag 
fick tillfälle att diskutera tidiga utkast till två avhandlingskapitel: Aage 
Sørensen Memorial Conference i Oxford år 2004 och i Cambridge, MA år 
2005.  

Arbetet som doktorand har under åren inneburit en massa givande möten 
med andra doktorander, administratörer, lärare och forskare vid sociologiska 
institutionen som har gett mig tillfälle att dryfta allt mellan avhandlingsarbe-
te, undervisning, filosofiska spörsmål, språkliga funderingar och vardagliga 
bekymmer. Ett kollektivt tack till er alla, jag vill särskilt nämna Patrik  
Aspers, Maria Bagger-Sjöbäck; Pär Bendz, Stina Bergman Blix, Karin 
Bergmark, Nils-Magnus Björkman, Christofer Edling, Carl le Grand, Fredrik 
Liljeros, Maria Lind, Thomas Nordgren, Maria Törnqvist, Mats Rubarth, 
Jens Rydgren, Rickard Swedberg och Árni Sverrisson. Min doktorandtjänst i 
CTM:s och SRC:s tvärvetenskapliga doktorandgrupp har gett mig viktiga 
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perspektiv på sociologisk miljöforskning från andra discipliner. Särskilt tack 
till Matilda Baraibar, Åsa Romson och Christina Schaffer. Jag har också haft 
förmånen att arbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp, HUSUS, där jag fått 
upprepade tillfällen till teoretiska diskussioner kring tidens betydelse för 
uthållig utveckling samt skapandet av ekonomiska värden och välfärd. Jag 
vill rikta ett tack till Ronny Pettersson, Anders Gullberg, Bo Bergman och 
Mattias Höjer som alla har påverkat mitt tänkande kring detta ämne. 

På detta ställe vill jag passa på att ge världens största björnkram till  
Magnus Haglunds som har sett till att hålla min själ och min kropp i någor-
lunda frisk form genom att en gång i veckan slå mig i badminton. Han om 
någon känner till tidens verkliga värde och tidsspillans tragedi, vilket ändå 
aldrig har avhållit honom från att frikostigt dela med sig av sin tid och att 
dela min entusiasm för det ännu inte etablerade forskningsfältet misslyckan-
dets fenomenologi. Mina två rumskamrater under åren som doktorand, Adri-
enne Sörbom och Osman Aytar, ska ha tack både för allt moraliskt stöd och 
för att aldrig ha skvallrat om min kopiösa konsumtion av kaffe, choklad och 
delikata bakverk. 

Avhandlingen är skriven på svenska som inte är mitt modersmål. För min 
första introduktion till svenska språket står jag för alltid i skuld till Karin 
Carsten Montén. Hennes mjuka röst genljuder fortfarande i många svenska 
ord jag har gjort till mina bundsförvanter i försöket att undersöka, begripa 
och beskriva min samtid.  

 
   Paul Fuehrer 
   Danderyd, augusti 2010 
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1 Mot nya tider – drömmen om det goda livet 

[Y]et they do not wear themselves out with perpetual toil from morning to 
night, as if they were beasts of burden, which as it is indeed a heavy sla-
very, so it is everywhere the common course of life amongst all mechanics 
except the Utopians: but they, dividing the day and night into twenty-four 
hours, appoint six of these for work, three of which are before dinner and 
three after; they then sup, and at eight o’clock, counting from noon, go to 
bed and sleep eight hours: the rest of their time, besides that taken up in 
work, eating, and sleeping, is left to every man’s discretion; yet they are 
not to abuse that interval to luxury and idleness, but must employ it in 
some proper exercise, according to their various inclinations, which is, for 
the most part, reading. (More 2008[1516]:50) 

 
Thomas Mores bok Utopia från 1500-talets början beskriver en fiktiv stat 
som i form av påhittade brev och reseberättelser framställs som ett föredöm-
ligt idealsamhälle. Liknande projektionsytor för drömmen om det goda livet 
är inte svåra att hitta i den mänskliga kulturhistorien. I många religiösa vi-
sioner återfinns berättelser om ett bättre liv som placeras antingen långt bak-
åt i tiden, i en avlägsen framtid eller i en övernaturlig dimension. Enligt den 
judisk-kristna idétraditionen tvingades människan lämna det sorglösa livet i 
paradiset när hon blev medveten om sig själv i relation till den övriga ska-
pelsen. Sedan syndafallet måste hon äta sitt bröd i sitt anletes svett och arbe-
ta för sin överlevnad (jfr. 1 Mos 3:19). Mores skildring bröt mot många tidi-
gare konventioner för framställningen av lyckolandet, bland annat genom att 
i en realistisk och detaljerad beskrivning redogöra för det politiska systemet 
och vardagslivet i ett modernt samhälle. Utopia kan således tolkas både som 
önskedröm och som politisk kritik av Mores samtid.1 Visionen om det goda 
livet återspeglar också vilka samtidsproblem som framstår som särskilt ange-
lägna för visionären. Människans tidsanvändning och arbetsbelastning upp-
levdes uppenbarligen som problem i början av 1500-talet. Mores utopi, som 
blev stilbildande för ett stort antal mer eller mindre samtidskritiska framtids-
visioner ända fram till våra dagar (Pleij 2001:3–15), är mycket tydlig på den 
punkten: invånarna i Utopia lever enligt en strikt tidsregim där arbetstiden är 
noga reglerad till sex timmar. Den lediga tiden används dock inte för att lata 
sig eller vältra sig i lyx, i stället ägnas den åt respektabla och uppbyggliga 
aktiviteter där läsning är det första valet. Utopia är således inte bara skild-
ringen av ett idealsamhälle, utan More ger också tydligt uttryck åt hans sam-
tids syn på tidens moraliska ekonomi.2 

                                                      
1 Ordet Utopia bär på en dubbel betydelse. Det kan tolkas som en sammansättning av οὐ 
(inte) och τόπο̋ (plats), alltså en plats som inte är. Ordets engelska homofon kan också tolkas 
som en sammansättning av εὖ (bra) och τόπο̋ (plats), alltså ett bättre ställe. 
2 Med begreppet tidens moraliska ekonomi avses det faktum att tid och olika tidsanvändningar 
inte enbart värderas utifrån ekonomiska principer, det vill säga i enlighet med den förhärskan-
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Många utopiska drömmar om det goda livet inkluderar en förändring av 
människans tidsanvändning. Tiden bör enligt dessa visioner i så liten omfatt-
ning som möjligt ägnas åt arbete och slit, hellre bör den användas till lek, 
kontemplation, bildning och självförverkligande. I den mån arbetet har en 
framträdande plats i litterära framtidsvisioner sker det oftast i dystopier, till 
exempel som onödigt, meningslöst och repetitivt arbete i Vonneguts Player 
Piano, som teknokratisk nödvändighet knuten till en individs genetiska kast-
tillhörighet i Huxleys Brave New World eller som destruktiv verksamhet i 
Oceanias arbetsläger (på newspeak: joycamps) i Orwells 1984. I Utopias fall 
är det inte heller helt klarlagt om den besuttne godsägaren och juristen Mo-
res vision handlar om en lärd persons moraliska drömbild, eller om en satir 
som driver med samtidens folkliga föreställningar om Schlaraffenland. I 
denna fantastiska förvanskning av Bibelns berättelse om paradiset får invå-
narna utan några som helst ansträngningar alla önskningar tillgodosedda. 
Lättjan betraktas som den högsta dygden i Schlaraffenland medan hårt arbete 
anses vara den värsta av alla synder.3 Liksom i Utopia har det goda livet i 
Schlaraffenland en tydlig temporal dimension som dock i sin totala nedvär-
dering av alla typer av arbete till skillnad från Mores moraliska vision av 
tidsanvändningen i ett idealiskt samhälle utgör ett tydligt exempel på en 
folklig motkultur.  

Industrialiseringen och kapitalismens utveckling fram till våra dagar har 
fört med sig avsevärda förbättringar av många människors materiella stan-
dard i de flesta av västvärldens industriländer. Denna utveckling har länge 
framställts som en fantastisk framgångssaga där i stort sett alla kan profitera 
på människans herravälde över sin egen arbetsförmåga, över maskinerna, 
över naturkrafterna och över jordens resurser. Sedan några decennier tillbaka 
hörs dock allt fler röster som påpekar att denna utveckling inte bara skapar 
förutsättningarna för ett gott liv utan också betingar ett högt pris i form av 
såväl sociala som ekologiska påfrestningar. Även lönearbetet, som i det ka-
pitalistiska produktionssystemet har förvandlats till den allmänna värdemäta-
ren för alla övriga mänskliga aktiviteter, måste enligt några av dessa kritiska 
röster sättas i samband med den materiella välfärdens baksidor såsom ökan-

                                                                                                                             
de politiska ekonomins rationalitet, utan också med hänsyn till en moralisk värdeskala för 
olika typer av tidsanvändning. Begreppet är en vidareutveckling av Dalys användning (Daly 
1996:90). Hos Daly står begreppet för en moralisk taxonomi av tidsanvändningar som han 
exemplifierar med den skiftande värderingen av den tid som tillbringas med familjen (i rela-
tion till förvärvsarbete och andra aktiviteter). Jag använder begreppet i en vidare bemärkelse 
som även omfattar konflikten med den hegemoniska framställningen av kommodifierad tid 
(lönearbete och annan tid underordnad den kapitalistiska systemrationaliteten). Begreppet 
diskuteras mer utförligt i kapitel 2.1 under rubriken Tidens moraliska ekonomi. 
3 Också framställningen av Schlaraffenland i texter av till exempel Brant eller Sachs (som 
utkom 1494 respektive 1530) har tolkats som en parodi på folkliga tolkningar av paradiset 
(Pleij 2001). Böckerna drev med feodala institutioner likväl som med folkets tendens till 
lathet och de många lediga helgdagarna. Enligt Pleij (2001:18ff) kan texterna och deras relati-
va publikframgång ses mot bakgrund av 1400- och 1500-talets uppspirande borgarklass och 
dess vördnad för individuellt arbete, rationalitet och personliga prestationer. 
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de stress, social marginalisering och miljöpåverkan (Gorz 1989 och 1994; 
Offe & Heinze 1992 samt Sanne 1992a, 1992b och 1995). Kritiken under-
stryker att välfärdsbegreppet i dag inte längre kan vara ensidigt vinklat mot 
materiell välfärd utan att det även bör inkludera andra dimensioner av bety-
delse för det goda livet såsom tidsmässig och ekologisk välfärd (Reisch 2001 
och 2002 och Næss 1976). 

Efter en viss nedgång fram till mitten av 1990-talet har antalet sjukskriv-
ningar med diagnosen stress ökat kraftigt i slutet av 1990- och början av 
2000-talet.4 Stressreaktionerna har beskrivits som resultat av tidsnöd i kom-
bination med ofta svårförenliga krav såväl inom som mellan olika områden 
av vardagslivet, exempelvis arbete, familj och fritid (Garhammer 1998; Har-
rington & Dawson 1995; Hochschild & Machung 1989; Schor 1991, 1998a 
och 1998b; Socialstyrelsen 2003). Vissa forskare påpekar i detta samman-
hang att tillgången till ledig tid faktiskt ökat i många länder där upplevelsen 
av tidsbrist är utbredd (Garhammer 2001 och 2002; Gershuny 2000; Jacobs 
& Gerson 2004; Langer 1996; Robinson & Godbey 1996 och 1997). Oavsett 
om upplevelsen av tidsknapphet och medföljande tidskonflikter i vardagsli-
vet avspeglar en faktisk minskning av den disponibla lediga tiden, eller om 
den kan betraktas som imaginär skenbild framkallad av det moderna samhäl-
lets kollektiva accelerationshysteri, visar det ökande antal långtidssjukskriv-
na med stress- eller utbrändhetssymtom samt depressioner att tidsknappheten 
i dag fått verkliga konsekvenser (för att anknyta till Thomas & Thomas väl-
kända postulat att om människor uppfattar en företeelse som verklig blir den 
verklig i dess konsekvenser; Thomas & Thomas 1928:572). Perceptioner har 
verkliga konsekvenser och måste därför vägas in i bedömningen av eventuel-
la följdverkningar av ett socialt fenomen som tidsknapphet även om männi-
skornas upplevelse av fenomenet kanske inte helt överensstämmer med dess 
faktiska omfattning. Sjukdomar som stressymptom och utbrändhet kan 
mycket väl uppfattas som en möjlig – om än ganska destruktiv – utväg ur en 
upplevd eller verklig brist på tid eftersom dessa sjukdomar lättar på de 
temporala kraven och minskar tidskonflikterna. 

Hög hastighet och nonstopsamhällets dygnet runt-ideal är nära samman-
kopplade med hög konsumtionsnivå av varor och energi, slöseri med resur-
ser i form av slit och släng-beteende samt en betydande kortsynthet när det 
gäller varu- och tjänstekonsumtionens miljöpåverkan. Eftersom den ständigt 
växande konsumtionens tidsmässiga krav hotar att inkräkta på lönearbetsti-

                                                      
4 Detta gäller i synnerhet långtidssjukskrivningarna (fler än 90 sjukdagar i följd, se Lands-
tingsförbundet 2003:15, Miller & Åkerstedt 2001:41ff samt Internationella metallfederationen 
2001:3–11). Antalet långtidssjukskrivna i Sverige har aldrig varit så stort som under början av 
2000-talet (Socialstyrelsen 2003:12; se även Lindholm et al. 2005). Av dessa långtidssjuk-
skrivna får en växande andel diagnoserna stressreaktion, depression och utbrändhet medan de 
tidigare vanliga värkdiagnoserna (ryggvärk, nack- skulder och armvärk samt generell muskel-
värk) minskar i andel bland de långtidssjukskrivna (Internationella metallfederationen 
2001:6). 
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den finns i dag i många svenska städer möjligheten att konsumera dygnet 
runt. Dagens alltmer forcerade tidsanvändning samt den moderna, ibland 
ganska kortsiktiga, tidsuppfattningen är enligt många forskare direkt ansva-
riga för en del av miljöproblemen.5 När tidspressen i allt större utsträckning 
sätter sin prägel på tidsperioder som traditionellt varit vigda åt rekreation och 
vila, som kvällar, helger och semestrar, tenderar omtanken om miljön att 
komma i andra hand. Efter arbetsveckans intensiva hets slår man inte av på 
takten utan unnar sig en helgutflykt med flyg till någon av Europas huvud-
städer. Stress och tidsbrist är också ursäkten för många som i dag väljer bilen 
i stället för kollektiva transportmedel som primärt transportmedel för var-
dagsresorna fast de är medvetna om miljökonsekvenserna av detta val (Kuhn 
& Maurer 1995:142f). 

I kölvattnet av 1970- och 80-talens utbredda kritik av lönearbetet (till ex-
empel Gorz 1983 och 1989 samt Offe 1984) lanserades flera omfattande 
tidspolitiska projekt i ett antal europeiska länder som under 1980-talet drab-
bades av ökande arbetslöshet, till exempel Frankrike och Tyskland. Arbetar-
rörelsen i dessa länder förde under en längre period från 1970-talet och 
framåt en aktiv kamp för mindre arbetstid och större inflytande över lönear-
betets utformning och organisation. I ett flertal länder lyckades arbetarnas 
organisationer också uppnå en arbetstidsförkortning i och med avtal om en 
sex timmars arbetsdag (eller 35 timmars arbetsvecka), främst inom vissa 
sektorer av tillverkningsindustrin (se SOU 2002:22 och Isidorsson 
2001:131ff). Denna arbetstidsförkortning riktade fokus på människors egen 
upplevelse av vilka aktiviteter som är utvecklande eller stimulerande i var-
dagslivet. Debatten om lönearbetets ställning i det moderna livet upphörde 
emellertid inte i och med arbetstidsförkortningarna. En aspekt som har lyfts 
fram av åtskilliga debattörer sedan mitten av 1980-talet är relationen mellan 
lönearbete och maktutövning (Enderwitz 2004, Johansen 1984, Negt 1987, 
Offe & Heinze 1992 och Schatz 2004). Lönearbetsformen innebär för det 
första en direkt maktutövning över arbetaren som för att säkra sin överlevnad 
måste sälja bestämmanderätten över en stor del av sin livstid. Den rådande 
moraliska tidsekonomin upphöjer för det andra lönearbetet till den mest vär-
defulla och centrala mänskliga aktiviteten, till en måttstock för alla andra 
möjliga aktiviteter. På detta sätt får lönearbetet indirekt makt över vardagsli-
vets mening såväl som dess utformning även utanför arbetslivet. 

I Sverige nådde kritiken av lönearbetets omfattning aldrig längre än till ett 
antal böcker, debattinlägg och statliga utredningar (se bland andra Adler-
Karlsson 1977; Ekstrand 1995 samt 1996; Sanne 1992a, 1992b och 1995 
respektive SOU 2002:6; SOU 2002:12; SOU 2002:22 och SOU 2002:58). 

                                                      
5 Relationen mellan vår moderna tidsanvändning och miljöproblematiken har på senare år 
uppmärksammats av en rad forskare; se bl.a.: Adam 1994, 1998 och 2001; Adam, Geißler & 
Martin 1995 och 1998; Castells 1997 och 1998; Geißler 1998, 1999 och 2000; Geißler & Held 
1995, 1998 och 2000; Held 2000; Hofmeister & Spitzner 1999; Reheis 1998 samt Zoll 1988. 
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Sedan början av 2000-talet överröstas kritiken av lönearbetet dessutom av 
högljudda hyllningar av den så kallade arbetslinjen6 som har dominerat den 
politiska debatten på arbetslivsområdet under senare år (jfr Eriksson 2004 
samt Birnbaum 2004 och 2008). I 2006 års valpropaganda valde moderater-
na att kalla sitt parti för Sveriges ”nya arbetarparti” även om dåvarande par-
tisekreteraren Sven-Otto Littorin medgav att ”egentligen menar m inte ’arbe-
tarparti’… Egentligen menar vi arbetsparti. Att alla ska ha ett jobb” (Expres-
sen 2006-04-12). Denna tendens till sammansmältning av arbete och arbeta-
re kan spåras tillbaka till socialdemokratins början, 1920-talets socialpolitik 
och den ursprungliga formuleringen av arbetslinjen där man inte skiljde mel-
lan arbete och arbetare.7 Lönearbetets totala volym med långa arbetsdagar 
och ett långt arbetsliv framställs av arbetslinjens förespråkare som den vikti-
gaste garanten för fortsatt ekonomisk tillväxt och välfärd. Alternativa visio-
ner om ett utvidgat välfärdsbegrepp som inkluderar tidsmässig och ekologisk 
välfärd och som försöker åtgärda några av den kapitalistiska utvecklingens 
negativa konsekvenser för såväl människorna som miljön avfärdas som verk-
lighetsfrämmande – som utopiska. Tidens moraliska ekonomi verkar här 
som en diskursiv formation i Foucaults (1970:38ff) mening vilken noga re-
glerar vilka delar av människans tidsanvändning som överhuvudtaget kan 
vara föremål för en diskussion om förändring. I denna hegemoniska diskurs 
ter sig en minskning av lönearbetets omfattning eller en försvagning av ar-
betslinjen som helt otänkbara. En arbetsdag som i genomsnitt omfattar åtta 
timmar framstår i dagens svenska debatt som närmast orubblig, som en an-
tropologisk konstant för hur mycket varje någorlunda arbetsförmögen män-
niska bör lönearbeta under ett dygn, trots att åtta timmar varit de facto norm 
för dygnsarbetstiden i mindre än hundra år. Ett annat kännetecken av denna 
diskurs är att den helt bortser från det faktum att ordet arbete även i vardags-
språket betecknar en mängd väsensskilda verksamheter med olika innehåll 
och omfattning. I stället konstrueras ett homogent arbetsbegrepp som sedan 
prisas för att vara den högsta dygden en människa bör sträva efter (jfr. Karls-
son 1986). 

Olika röster mot denna hegemoniska diskurs kring lönearbetstiden, bland 
andra Altvater (2003 och 2005) Negt (1987) och Gorz (1994), poängterar att 

                                                      
6 Innebörden av begreppet arbetslinje är något vag och har dessutom förändrats flera gånger 
sedan det användes för första gången i slutet av 1920-talet. Birnbaum (2004:1) definierar 
begreppet som följer: ”Arbetslinjen är en etablerad princip i svensk arbetsmarknadspolitik 
som allmänt uttryckt avser tanken att arbetsförmögna personer inte skall få del av välfärdspo-
litiska trygghetssystem utan att aktivt söka (avlönat) arbete eller ingå i olika aktiverings- och 
utbildningsprogram som syftar till att kvalificera till arbete”. Även om arbetslinjen i sig där-
med inte står i motsats till en arbetstidsförkortning brukar arbetslinjens förespråkare ha krafti-
ga invändningar mot förslag om kortare arbetstid eller en grundinkomst vilka utmålas som en 
kapitulation inför arbetslöshet och marginaliseringen av vissa grupper på arbetsmarknaden 
(Birnbaum 2004 och 2008, se även Hörnqvist 2007 och Junestav 2004). Begreppet diskuteras 
mer utförligt i kapitel 2.5 Motbilder – visioner om ett grönt negotium. 
7 Arbetslinjens inbyggda motsättning mellan makt över vardagen och tvång till arbete be-
skrivs närmare i Eriksson 2004.  
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det snarare är den kapitalistiska visionen om en oavbruten ekonomisk och 
materiell tillväxt med full sysselsättning och utan externa kostnader för vare 
sig lönearbetarna eller jordens ekosystem som saknar stöd i verkligheten. 
Men trots att effekterna av den fossila kapitalismens rovdrift på såväl männi-
skor som miljö framträder allt tydligare har stora delar av mänskligheten 
svårt att lämna den inslagna vägen. Kapitalismens dogmer har ersatt religio-
nens i en kultisk dyrkan av den nya treenigheten – pengarna, marknaden och 
lönearbetet. Fjättrade i ett nät av tidigare beslut, imaginära ekonomiska la-
gar, tidspress och vardagens nödvändigheter blundar majoriteten för miljö-
förstöring, klimatpåverkan och den ojämna fördelningen av materiell och 
tidsmässig välfärd i ett globalt såväl som nationellt perspektiv. Fastlåsta i en 
kollektiv fantasi om evig tillväxt riskerar den materiella lyckans håvor att 
förvandlas till element i en global tragedi. Denna utveckling är ingalunda 
ofrånkomlig utan möjlig att stoppa, men det kräver bland annat ett ifrågasät-
tande av vedertagna sanningar om till exempel relationen mellan ekonomisk 
utveckling, välfärd och tid som måste användas till lönearbete. 

De flesta aktuella undersökningar av befolkningen i västvärldens rika in-
dustriländer indikerar att många människor föredrar tidsmässig välfärd i 
form av mer ledig tid framför högre lön eller ökade materiella resurser (Ro-
binson & Godbey 1996 och 1997; Sanne 2005 och 2007, se även SOU 
1956:20). En aktuell undersökning av svenska arbetstagares attityder visar 
att majoriteten (53 %) av arbetstagarna mellan 18 och 55 år föredrar kortare 
arbetstid med bibehållen lön framför oförändrad arbetstid med högre lön, 
som väljs av 40 procent. En majoritet, 55 procent av de tillfrågade, anser 
också att fritiden är viktigare än arbetet. Endast 17 procent anser att arbetet 
är viktigare än fritiden, för övriga är arbete och fritid lika viktiga (FSI 2006). 
Åtskilliga studier av människors faktiska val visar dock hur svårt det är för 
många individer att omsätta dessa preferenser i praktiken (Eberling & 
Henckel 1998 och Hochschild 2003). I en konkret valsituation väljer mänga 
människor, sina egna preferenser till trots, hellre högre lön än minskad ar-
betstid. Enligt Frank (1999 och 2007) påverkas människors individuella val 
mellan högre inkomster och mer fritid av en upplevd social statushierarki där 
materiella tillgångar snarare än ledig tid utgör centrala statusmarkörer (se 
även Southerton, 2003 och 2006). Ändå kvarstår hos många drömmen om att 
kunna bromsa, eller helt hoppa av, ekorrhjulet och därmed få mer ledig tid 
och tillbaka en del av makten över sin egen tid. 

1.1 Senmodern tidsdisciplin – eller ursäkta, var är 
klockan? 

Under alla mina år på grundskolor, gymnasier och universitet har bevittnat 
dessa utbildningsinstitutioners mer eller mindre välvilliga försök att discipli-
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nera elevers, studenters och lärares tidsanvändning. Grundskolans centralt 
placerade skolklocka med dess tydliga ringsignaler om lektioners start- och 
slutpunkt, som också markerade den efterlängtade rastens början, har succes-
sivt ersatts av mer subtila signaler vilka kräver kännedom om lokala sedvän-
jor såsom akademiska kvartar (jfr. Elias 1984). Eleverna förväntas anpassa 
sig till normativa temporala praktiker och lära sig tidens sociala och ekono-
miska värde för att inte störa verksamhetens gång eller slösa med den dyrba-
ra resursen tid. Denna, mestadels outtalade, tidsdisciplinära del av läroplanen 
har sin materiella motsvarighet i det stora antalet klockor som finns utplace-
rade i hörsalar, klassrum och korridorer. Klockorna visar förstås tiden men 
de har även en annan, djupare funktion som påminner om forna tiders väl-
lingklockor eller industrialismens fabriksklockor. Klockornas uppgift är att 
producera simultanitet och en gemensam rytm för samarbetet med kollegor 
och studenter genom att signalera arbetspassens start och slut. På detta sätt 
skapar klockorna gemensamma hållpunkter i tiden som lyfter fram tidens 
betydelse för organisationens verksamhet. Just statliga myndigheter har un-
der en lång tid haft ett speciellt ansvar som offentlig taktgivare när det gäller 
mätning och visning av tid (Landes 1983; Wendorff 1985; Zerubavel 1977).  

Också på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet fanns förr 
i tiden klockor utplacerade i alla korridorer. Alldeles utanför mitt arbetsrum 
hängde en klocka med dubbla urtavlor. Så länge klockorna fungerade var det 
inte många som reflekterade över dem annat än när man var intresserad av 
det aktuella klockslaget. Klockorna fanns till hands och användes av såväl 
personalen som studenterna för att komma i tid till möten, seminarier eller 
undervisningen. Efter en tid gick klockan som fanns utanför mitt arbetsrum 
sönder, till förtret för mig och åtskilliga kollegor. På den ena sidan hade 
klockan stannat helt. Klockan, som i viss mening kan sägas producera snara-
re än mäta tid, hade slutat med sin tidsproduktion och stod stilla i tidsflödet 
med sitt insisterande på att klockan var 08:05 – eller 20:05 beroende på hur 
man såg på saken. Uppgiften som officiell taktgivare kunde inte längre full-
följas, i stället började klockan sprida temporal förvirring. Som en kollega 
till mig var snabbt att påpeka visade den dock fortfarande rätt två gånger om 
dagen, en synpunkt som tyder på en viss distans gentemot den senmoderna 
synen på tid med dess höga krav på att hänga med i det accelererande tids-
flödet. Själv blev jag många gånger överraskad av den trasiga klockan efter-
som jag som betraktare ställdes utanför arbetsplatsens strukturerande tidsflö-
de med undervisning, seminarier, inbokade möten etcetera. När jag efter ett 
tag hade lärt mig att klockan slutat fungera upphörde dock irritationen. 
Klockans passiva motstånd mot universitetets tidsdisciplin förvandlades i 
stället till en symbol för att det är möjligt att ställa sig vid sidan om arbetsli-
vets tidsmässiga krav, om än bara för det ögonblick det tog att titta på  
klockan. 

Den dubbelsidiga klockan utanför mitt arbetsrum hade dessutom gått sön-
der på ett mycket intrikat sätt. Den hade visserligen stannat helt på den ena 
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sidan men fungerade fortfarande på den andra sidan, utan att för den sakens 
skull visa rätt tid. I stället gick klockan på den andra sidan cirka 55 minuter 
före. Detta gav under en lång tid upphov till ännu mer irritation än den stan-
nade klockan hos mina kollegor och mig. Närhelst vi tittade på denna sida av 
klockan verkade dygnet ha gått för fort samtidigt som vi alltid låg efter med 
våra arbetsuppgifter. Tiden hade inte avstannat, som på den andra sidan av 
klockan, utan snarare accelererat och på det sättet stal klockan varje gång vi 
tittade på den 55 minuter av vår arbetsdag. Klockan symboliserade på så sätt 
inte ett avhopp från ekorrhjulet utan en annan, parallell tid där ekorrhjulet 
spann ännu snabbare. Samtidigt är vår respekt inför klockornas tidsdiscipli-
nerande funktion så djupt rotad att det tar lång tid innan det är möjligt att 
ignorera en klocka som visar fel tid. Med sina två sinsemellan så olika sidor 
blev korridorklockan för mig till en daglig påminnelse om den komplexa 
relationen mellan tidsdisciplin och lönearbetets institutionella rytmer samt 
om tidens makt över våra vardagsliv. 

Korridorens laglösa temporala tillstånd avslutades efter något år när den 
strejkande klockan tillsammans med alla andra välfungerande klockor i insti-
tutionens korridorer helt sonika togs bort. Närmare efterforskningar gav till-
handa att universitetsledningen och tekniska byrån beslutat att ta bort alla 
klockor som inte var placerade i undervisningslokaler eftersom det ansågs 
för kostsamt och onödigt med klockor på alla våningsplan. Detta till synes 
bagatellartade beslut kan ändå sägas symbolisera slutpunkten av flera år-
hundraden av tidskontroll och temporal uppfostran. Från senmedeltiden och 
under hela den tidiga moderniteten och högmoderniteten placerades klockor 
på många offentliga platser i syfte att skapa och upprätthålla en social rytm 
och allmän tidsdisciplin, inte minst för att underlätta den ökande arbetsdel-
ningen och interdependensen mellan olika arbetsprocesser (Landes 1983; 
Wendorff 1985). Teknikhistorikern Mumford har till och med framhållit att 
klockan, och inte ångmaskinen, måste beskrivas som den enskilt viktigaste 
uppfinning som berett vägen för utvecklingen av 1900-talets moderna och 
industrialiserade samhällen (Mumford 1938 och 1961). Kontrollen av den 
mänskliga tiden var också av central betydelse för utvecklingen av det kapi-
talistiska produktionssättet vilket avspeglar sig i försöken att reglera, över-
vaka och synkronisera människornas vardagliga tidsanvändning när det gäll-
er såväl lönearbete som fritid. Under 1700- och 1800-talets tidiga kapitalism 
krävde denna temporala övervakning i manufakturer och fabriker externa 
kontrollapparater som var mycket resurskrävande. Den minutiösa kontrollen 
av arbetarnas tidsanvändning var dessutom under en lång tid föga fram-
gångsrik samt väldigt kontroversiell bland arbetarna (Thompson 1967, 
Thompson 1991[1963]:401–429). I syfte att öka arbetarnas tidsdisciplin 
lades därför sedan 1700-talet allt större vikt vid temporal självkontroll som 
en individuell dygd som samhällsmedborgarna måste uppfostras till (Elias 
1984). Denna temporala socialisationsuppgift kom att axlas av olika aktörer 
och institutioner som familj, skola och arbetsplats. Tidsdisciplinens interna-
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lisering har dock under det senaste seklet visat sig vara så framgångsrik att 
offentliga klockor har blivit mer eller mindre obsoleta. För det första finns i 
dag en allmän social förväntan på att temporalt väluppfostrade individer 
själva kan hålla reda på tiden. Den individuella tidsdisciplinen underlättas av 
det faktum att klockor och armbandsur, som i början av 1900-talet fortfaran-
de var dyra lyxvaror, i och med kvartsklockans utveckling har förvandlats 
till relativt billiga massprodukter. Klockor har därtill även inkluderats i 
många tekniska apparater som vi bär med oss dagligen eller som finns i vår 
omgivning, såsom mobiltelefoner, mp3-spelare och videospelare. För det 
andra har betydelsen av individuella tidsrytmer ökat under den senmoderna 
kapitalistiska produktionsformen där många produktionsprocesser styrs av 
individuella egentider snarare än sociala rytmer. Behovet av officiella takt-
givare har därmed minskat arbetsplatser som universitetet även om det fort-
farande finns delar av verksamheten som kräver en hög grad av social syn-
kronisering såsom föreläsningar och arbetsmöten. 

1.2 Sociologisk tidsforskning – modernitetens 
temporala livsvärldar 

Såväl tiden som rummet framstår som självskrivna inramningar för männi-
skans vardagsliv men det finns en viktig skillnad mellan människans prak-
tiska relation till tid respektive rum: medan tiden flyter fram utan männi-
skans aktiva påverkan kräver rumsliga förändringar en kognitiv riktadhet 
mot relationen mellan den egna positionen och det omgivande rummet. Ti-
den är visserligen lika direkt handlingsrelevant som rummet, men där de 
spatiala förutsättningarna hanteras genom att mer eller mindre medvetet 
justera individens – eller gruppens – relation till det omgivande rummet, det 
vill säga genom att positionera sig i direkt relation till rummet som ett ex-
ternt handlingsvillkor, kräver de temporala förutsättningarna att den hand-
lande aktören underordnar sig relationen mellan två eller fler arbiträrt valda 
tidpunkter, även om upplevelsen av avståndet mellan dessa tidpunkter kan 
variera mellan olika aktörer eller sociala situationer.8 Det är detta externa och 
till synes objektiva men i praktiken socialt definierade samband mellan olika 
tidpunkter, det vill säga tidens gång eller flöde, som utmärker tidsdimensio-
nens handlingsrelevans. Aktörens egen relation till tid kommer först i andra 
hand. Människan kan med andra ord välja att förändra eller bibehålla sin 

                                                      
8 Jfr. Husserls (1940:27ff) kommentar om kroppen som rörelsens rumsliga nollpunkt, en 
fastlagd men samtidigt rörlig fixpunkt. Inom samhällsvetenskapen är det framför allt Häger-
strand som har poängterat att analyser av sociala processer måste ta hänsyn till aktörers rums-
liga såväl som spatiala positioner och rörelsemönster i tidrummet (Hägerstrand 1970 och 
1972). Synen på tidens och rummets betydelse för sociala strukturer och social handling i 
Giddens struktureringsteori är en direkt utveckling av Hägerstrands tidsgeografi (Giddens 
1984:110–119). 
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rumsliga position men inte stanna tidens gång, som hon inte heller kan välja 
att ställa sig utanför. Denna grundläggande skillnad mellan rummets och 
tidens handlingsrelevans avspeglar sig inte minst i den moderna människans 
skilda vardagliga förhållningssätt till dessa grundläggande dimensioner: 
medan hon aktivt tillägnar sig rummet genom gränsdragningar, positione-
ringar och förflyttningar blir tid något som hon främst förvaltar och  
budgeterar. 

Hartmut Rosa konstaterar i sin undersökning av de moderna tidsstruktu-
rernas förändring att många tidssociologiska undersökningar börjar med att 
framhålla tid som en undanskymd eller till och med bortglömd kategori inom 
sociologin (Rosa 2005:20ff). Detta konstaterande brukar, något inkonse-
kvent, följas av en ofta mycket omfattande genomgång av både teoretiska 
och empiriska tidsanalytiska studier inom såväl sociologin som andra sam-
hällsvetenskaper. Flertalet av dessa forskningsöversikter avslutas med att 
fastslå att tid som social kategori är elementär för förståelsen av sociala 
praktiker och strukturer, men att det också är ett mycket svårfångat och 
komplext begrepp som inte har teoretiserats i tillräcklig utsträckning inom 
sociologin. En integrerad tidssociologisk teori är något som många tidsfors-
kare enligt Rosa har utlovat men som enligt honom än så länge lyser med sin 
frånvaro.9 

Stanko och Ritsert (1994:13ff) försöker i sin undersökning av tid som 
grundläggande kategori inom samhällvetenskapen utveckla en analysmodell 
för tidens betydelse för människors vardagliga upplevelser som utgår från 
vardagsspråkets tidssemantik, det vill säga tidsbegreppets potentiella bety-
delseomfång och dess innebörd för tidsdimensionens handlingsrelevans. Ett 
grundläggande motsatsförhållande som enligt Stanko och Ritsert (1994:14f) 
strukturerar vardagsspråkets tidsdiskurs är skillnaden mellan objektiv re-
spektive subjektiv tid.10 Med objektiv tid avses synen på tid som ett givet 
faktum, det vill säga som ett externt sakförhållande i relation till människans 
intentioner, föreställningar och handlingar, medan den subjektiva tiden avser 
individens egen upplevelse av tid. I moderna samhällen har det objektiva 
tidsperspektivet blivit helt dominerande och i enlighet med detta perspektiv 
hanterar människor tiden som en resurs som kan nyttjas och utformas efter 

                                                      
9 Denna av Rosa upplevda brist hänger möjligtvis ihop med hans anspråk på teoriers räckvidd. 
Den av honom efterlysta, integrerade sociologiska teorin om tid ska kunna förklara den socia-
la tidens betydelse i många olika socio-kulturella och historiska sammanhang. Det finns dock 
ett antal forskare som har lagt fram mindre omfattande utkast till sociologiska teorier om tid, 
till exempel Adam 1990 och 1994; Giddens 1984; Postone 1993; Stanko & Ritsert 1994 samt 
förstås Rosa själv, vars teori tar fasta vid acceleration som den moderna tidsupplevelsens och 
tidsanvändningens främsta kännetecken (Rosa 2003 och 2005). 
10 Stanko och Ritsert (1994:14) framhåller att dessa strukturerande motsatsförhållanden i 
vardagsspråket – men även i vetenskapliga undersökningar av tid – inte alltid är entydigt 
dikotoma i betydelsen varandra uteslutande. Motsatsparen används visserligen för det mesta i 
disjunktiv form (antingen – eller) men det är inte ovanligt att de används enligt den mer in-
kluderande logiken ”såväl – som”. 
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olika önskemål och preferenser. Tid är något människor kan dela in, slösa 
bort, spara etcetera. Liksom andra objekt eller sakförhållanden tillskrivs 
tiden en rad olika egenskaper som exempelvis att den är utmätt eller knapp. 
Ett annat kännetecken för den objektiva tiden är att människor dess givna 
karaktär till trots uppfattar den som uppmätt tid, det vill säga som resultat av 
någon form av mätning. I analysen av tid som ett socialt fenomen, eller soci-
al tid,11 är det viktigt att skilja mellan å ena sidan tidens kvantitativa aspekt, 
det vill säga tid som användbar, mätbar resurs för praktisk handling och å 
andra sidan tidens kvalitativa aspekt, som avser tidens symboliska mening 
(Lundmark 1989:15ff). Såväl den praktiska hanteringen av tid som den sym-
boliska dimensionen skiljer sig avsevärt mellan olika kulturer, sociala grup-
per eller tidsperioder.  

Även Adam argumenterar att tid i dagens moderna samhällen genom en 
alienationsprocess har förvandlats till en yttre, objektiv resurs. Människan 
har först skapat klocktiden, därefter utnämnt den till den enda sanna tiden 
som i sin tur kommit att utgöra en grundläggande organisationsprincip för 
det moderna vardagslivet. Tid har blivit något som människan utnyttjar, kon-
sumerar och förbrukar utan att för den skull få makt över tidens gång (Adam 
1990:95f). Adam går till och med så långt i sin definition av social tid som 
resurs att hon framställer den sociala tiden i senmoderna västerländska sam-
hällen som ett objektivt faktum med ett egenvärde oberoende av dess sociala 
kontext: 

In other words, social time needs to be conceptualized in terms of relations 
of power to the extent that clock time as time has become an independent, 
context-free value, a social and economic reality that structures, controls, 
disciplines, and provides norms for our social life. (Adam 1990:120, kursi-

vering i originalet) 

 
Adams långtgående antagande innebär att den sociala tiden likställs med 
klocktiden som genom alienation och kommodifiering har fått ett helt dekon-
textualiserat egenvärde. Analysen av social tid i denna avhandling vilar inte 
på en lika dekontextualiserad grund även om jag instämmer i Adams be-
skrivning av tid som en grundläggande dimension när det gäller strukture-
ringen och kontrollen av vårt vardagsliv samt hennes framhävande av de 
maktrelationer som döljer sig bakom tidens objektifiering. Adam radar vis-
serligen upp många exempel på att den sociala tiden i många situationer 
upplevs som extern och kontrollerande, men hon kan inte ge ett enda exem-
pel på social tid vars värde är oberoende av värderingens historiska och so-
ciokulturella kontext. Även i dag upplevs och värderas inte all tid lika efter-
som den fortfarande används till andra aktiviteter än lönearbete. Tid är inte 

                                                      
11 Med social tid avses det faktum att såväl den vardagliga upplevelsen av tid som värderingen 
av olika sätt att utnyttja tiden (lönearbete, obetalt arbete, rekreation/fritid etcetera), normer för 
tidsanvändning samt faktisk tidsanvändning är sociala konstruktioner. En mer utförlig diskus-
sion av begreppet social tid presenteras i kapitel 2.1 under rubriken Om social tid. 
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ett naturgivet fenomen med objektivt värde och enligt min åsikt är det också 
en förenkling att försöka fastslå tidens upplevda värde med dess alternativ-
kostnad, det vill säga vad individen skulle tjäna om hon valde att sälja en 
viss tidsperiod som lönearbete.12 Tid får enligt min tolkning av tidens mora-
liska ekonomi sitt värde genom människans normativa värdering av tidsan-
vändningen till olika aktiviteter utifrån hur hon tror att andra bedömer dessa 
aktiviteter.  

1.3 Avhandlingens disposition 

I nästa kapitel av avhandlingen kommer jag att diskutera och fördjupa ett 
antal teoretiska perspektiv och begrepp som har relevans för min fortsatta 
analys av den sociala tidens mening och handlingsrelevans. Kapitlet är fram-
för allt inriktat på samhällsvetenskaplig teoribildning kring tidens sociala 
konstruktion, kommodifiering och värde. I kapitlet försöker jag också urskil-
ja några huvudtendenser i aktuell sociologisk och annan samhällsvetenskap-
lig tidsforskning som kritiskt undersöker den senmoderna tidshanteringen. 
Kapitlet fortsätter med en kort granskning av ett antal tidspolitiska motrörel-
ser som i olika omfattning, och på olika sätt, vänder sig mot rådande tenden-
ser när det gäller den mänskliga tidens acceleration, alienation och kommo-
difiering. Kapitlet avslutas med en utförlig presentation av avhandlingens 
syfte som kortfattat uttryckt är att undersöka hur olika värderingar av tid, 
som bygger på en normativ, moralisk hierarki av olika aktiviteter, avspeglar 
sig i människors vardagspraktik. 

I kapitel tre följer en kort beskrivning av de olika empiriska material som 
används som underlag för avhandlingens analyser. Tre olika material har 
granskats. Det första består av en jämförelse av tidsanvändningen i hushåll i 
Stockholmsområdet (underlaget utgörs till största del av SCB:s tidsanvänd-
ningsstudier 1990/91 och 2000/01, se SCB 1992 och 2003). De båda andra 
empiriska undersökningar som analyseras är två skilda kvalitativa intervju-
studier. I den första av dessa, som genomfördes mellan 2001 och 2002, in-
tervjuades 85 personer i Sörmland och Östersundsområdet, varav 74 var 
arbetslösa och 11 förvärvsarbetade. Syftet var att undersöka arbetslöshet som 
en del av bredare vardagslivssammanhang i hushåll med särskild fokus på de 
arbetslösas syn på ekonomiska och tidsmässiga resurser, ekonomiska situa-
tion och tidsanvändning. Den andra intervjuundersökningen genomfördes 
under hösten 2002 och våren 2003 inom ramen för ett forskningsprojekt om 
ett hållbart Stockholm. Totalt intervjuades 45 personer bosatta i Stock-
holmsområdet om bland annat hushållets ekonomi, konsumtion och energi-

                                                      
12 Se Becker 1965 och 1974. Beckers tidsallokeringsteori diskuteras mer utförligt i nästa 
kapitel, se kapitel 2.3 under rubriken Rationaliseringen av hushållens disponibla tid och 
hushållsarbetets värde. 
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användning samt hushållsmedlemmarnas tidsanvändning och resvanor. Ut-
över en redogörelse för tillvägagångssättet vid de olika datainsamlingarna 
beskrivs även dataanalysen. Kapitlet avslutas med en kort metodologisk 
diskussion av de valda analysmetodernas fördelar och begränsningar. I kapi-
tel fyra presenteras en kort översiktlig undersökning av mer generella trender 
när det gäller tidsanvändning med fokus på tidsanvändningen i hushåll i 
Storstockholmsområdet. Trenderna analyseras genom att jämföra resultaten 
från SCB:s två tidsanvändningsstudier från 1990/91 och 2000/01.  

Avhandlingens analys är därefter koncentrerad på tre associativa och kon-
textuella relationer som har valts på grund av deras särskilda betydelse för 
människors temporala livsvärldar och deras värdering och hantering av tid. 
Dessa presenteras i var sitt kapitel som alla tre bygger på analysen av de två 
redan omnämnda kvalitativa intervjumaterialen. I kapitel fem granskas rela-
tionen mellan social tid och ekonomi med fokus på tid som används till be-
talt och obetalt arbete, penningekonomin, arbetsmarknaden och konsumtion. 
I kapitel sex undersöks relationen mellan social tid och egentid med fokus på 
fritidsaktiviteter och rekreation. I kapitel sju följer sedan en analys av rela-
tionen mellan social tid och miljö som särskilt granskar människors tidshori-
sont och uppfattning av olika handlingars ekologiska konsekvenser. Avhand-
lingen avslutas med ett åttonde kapitel där resultaten sammanfattas och dis-
kuteras utifrån deras relevans i ett bredare perspektiv. 
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2 Utkast till en kritisk analys av tidens 
moraliska ekonomi 

Alla människor lever i tiden. Den sociala betydelsen och värdet av männi-
skornas levande tid är dock långtifrån konstant utan resultat av en ständigt 
pågående konflikt om hur denna tid ska uppfattas, värderas och användas. 
Den senmoderna synen på, och värderingen av, tid utgör denna avhandlings 
centrala frågeställning. Utgångspunkten är den mänskliga tidens underord-
nings under den kapitalistiska produktionens rationalitet såsom den har ana-
lyserats och beskrivits av ett flertal sociologer och andra samhällsvetare från 
Marx och Weber till Arendt, Habermas och Postone. I detta kapitel presente-
ras en diskussion av ett antal sociologiskt relevanta teoretiska och empiriska 
analyser av social tid samt tidens skiftande användning och värdering. Av-
sikten med kapitlet är att med hjälp av en ingående analys och diskussion av 
sambanden mellan tid, arbete (såväl lönearbete som oavlönat arbete) samt 
maktutövning framställa ett konceptuellt ramverk för en kritisk analys av 
tidshanteringen i det senmoderna samhället. Dessutom presenteras och dis-
kuteras ett antal tänkbara förklaringar till den moderna värderingen och upp-
levelsen av tid som en dyrbar och knapp resurs. Min primära analytiska in-
fallsvinkel är den betydelse som den ekonomiskt rationella respektive mora-
liska värderingen av tidsanvändningen för olika aktiviteter, det vill säga ti-
dens moraliska ekonomi, har för den senmoderna människans syn på tid som 
social kategori. I enlighet med den senmoderna tidsupplevelsen framstår tid 
både som värdefull vardaglig resurs och som källa till oro och stress. 

Jag försöker att i detta kapitel ge en mer detaljerad beskrivning av de 
komplexa och långtifrån linjära processer som ligger bakom tidens kommo-
difiering och inbäddning i den kapitalistiska ekonomin och moraliska värde-
ordningen ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Såväl människors värde-
ring av tid som deras faktiska tidsanvändning framstår vid närmare betrak-
telse som ganska sega företeelser vilka endast ändras gradvist under längre 
tidsperioder eftersom tid är en så grundläggande dimension för vardagslivets 
organisation. Förändringarna i värderingen och användningen av tid har vis-
serligen gått olika fort och haft olika social räckvidd både före och under 
kapitalismens uppkomst och utveckling men det finns en distinkt huvudten-
dens när det gäller moderna och senmoderna samhällen: människans livstid 
förvandlas till ekonomisk resurs samtidigt som kontrollen över tiden flyttas 
över till andra individer, organisationer eller sociala institutioner. För att 
komma närmare en adekvat förståelse av det komplexa samspelet mellan tid, 
vardagsliv, ekonomi och samhälle introduceras därför i kommande avsnitt 
ett antal teoretiska perspektiv som belyser transformationen av tidens värde-
ring och denna värderings handlingsrelevans. Därefter granskas relationen 
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mellan tidens ekonomiska värdering och den förhärskande moraliska taxo-
nomin av olika tidsanvändningar med särskild fokus på betalt och obetalt 
arbete, arbetslöshet samt fritidsaktiviteter. Denna taxonomi, dess normativa 
betydelse och konsekvenser för människornas vardag betecknas som tidens 
moraliska ekonomi. Begreppet moralisk ekonomi, som har utvecklats och 
använts av bland andra Thompson (1971), Banks (2006), Booth (1989 & 
1991), Brannen (2005) och Sayer (2000a, 2000b, 2001, 2003 samt 2004), 
presenteras och diskuteras utförligt, i synnerhet dess implikationer för män-
niskors tidsanvändning och syn på tid. Dessutom presenteras en mer ingåen-
de diskussion av begreppet ”social tid” som fundamental kategori för analy-
sen av tidsanvändningen i vardagslivet. 

I en kort historisk återblick kommer jag bland annat att undersöka hur så-
väl tidsanvändningen som attityden till tidens värde samt dikotomin arbete 
och fritid har förändrats i Sverige och andra industrialiserade länder. Med 
utgångspunkt i Marx’ teorier om arbete, tid och värdeskapande försöker jag 
analysera hur lönearbetet under kapitalismen har fått sin hegemoniska ställ-
ning som närmast naturgiven värdemätare för alla andra typer av tidsan-
vändning.13 Lönearbetet har även efter Marx av många kritiska samhällsfors-
kare beskrivits som kapitalets viktigaste form av maktutövning där striden 
mellan arbetare och kapital inte bara gäller lönearbetets former utan makten 
över hela vardagen (se bland andra Backhaus 1997; Lohoff 2005; Kurz 
1999; Negt 1987; Postone 1993 och 2004 samt Schatz 2004). Detta kapitlets 
perspektiv på tid som social kategori är således till en början inriktat på två 
associativa och kontextuella fält som är särskilt betydelsefulla för värdering-
en och hanteringen av tid, dels ekonomin (betalt och obetalt arbete, penning-
ekonomin, konsumtion) och dels fritiden (ledig tid för individen; egentid). 
Jag tar upp och diskuterar ett antal teorier som försöker förklara dels den 
moderna tidsupplevelsen, med dess fokus på samtidighet och snabbhet, och 
dels den så kallade moderna tidsparadoxen där många människor i dag upp-
lever att mer fritid är kopplad till en högre grad av upplevd stress beroende 
på strävan efter att optimalt, det vill säga rationellt och ekonomiskt, utnyttja 
fritiden (Goodin et al. 2008:67–111). 

Efter granskningen av relationen mellan lönearbete och fritid introduceras 
ett tredje associativt fält som under senare år har fått allt större uppmärk-
samhet: relationen mellan social tid och tidsanvändningsmönster å ena och 
miljö och ekologiska frågeställningar å andra sidan. För det första krävs det 

                                                      
13 Begreppen hegemoni och hegemonisk används i enligt med Laclaus och Mouffes definition 
för att beskriva en diskursiv form av legitimering av sociala positioner och de härskande 
klassernas makt vilken utgör en viktig förutsättning för det allmänna stödet för det kapitalis-
tiska systemet. Systemets stabila maktutövning säkras genom att med hjälp av olika ideologi-
producerande och förmedlande institutioner, till exempel massmedier, utbildningssystemet, 
kyrkan etcetera, övertyga människor om att systemstabiliserande praktiker, normer och kultu-
rella föreställningar är naturgivna och ofrånkomliga (Laclau & Mouffe 1985:108–121). På 
detta sätt förvandlas exempelvis åtta timmars lönearbete om dagen till en förgivettagen antro-
pologisk konstant. 
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en medvetenhet om tidsdimensionen och en mycket lång tidshorisont för att 
kunna uppfatta och undersöka vissa individuella och kollektiva handlingars 
ekologiska konsekvenser, till exempel utsläpp av växthusgaser eller lagring 
och slutförvar av kärnavfall. För det andra kan den moderna tidsanvändning-
en, med dess urbäddning ur naturliga rytmer och tilltagande jäkt, i sig utpe-
kas som en viktig anledning till dagens miljöproblem (se bland andra Adam 
1994 och 1998; Adam et al. 1995; Geißler 1999; Geißler & Held 1998 och 
2000; Held 2001; Kümmerer 1996 samt Lash & Urry 1994). I slutet av ka-
pitlet studeras några exempel på olika reaktioner på den moderna värdering-
en och hanteringen av tid, till exempel den ökande upplevelsen av tidsbrist. 
Insikten om tidens och tidsanvändningens centrala betydelse för såväl den 
allmänna som den individuella välfärden har på senare år gett upphov till ett 
antal tidspolitiska krav. Gemensamt för dessa krav är att de, trots att de fram-
förts av sinsemellan ganska olika aktörer och organisationer, tar fasta på det 
rådande missnöjet med dagens tidshantering och värdering av tid. En del 
debattörer försöker även artikulera alternativa motbilder till tidens ökande 
kommersialisering och dagens ekologiskt ohållbara tidsanvändnings- och 
konsumtionsmönster. 

2.1 Sociologiska perspektiv på den vardagliga tiden – 
orienteringsmedel, social norm eller symbolisk re-
presentation? 

Går det att analysera tidens sociala relevans och värde utan att fördjupa sig i 
en filosofisk betraktelse av tidens väsen och essentiella egenskaper? Svaret 
på denna fråga beror i viss mån på om man anser att tiden har en given natur 
som dess upplevelse och värdering utgår ifrån eller om man ser tid som ett i 
grunden socialt fenomen, som är såväl förutsättning för, som produkt av, 
människans vardagliga navigation av temporala strukturer. Betraktat utifrån 
ett handlingsteoretiskt orienterat perspektiv utgör tidsdimensionen, tillsam-
mans med rummet och sociala relationer, vardagslivets mest grundläggande 
villkor och därmed en förutsättning för att människans handlingar, planer 
och tankar ska kunna utvecklas och iscensättas. Men även utifrån en mer 
systemorienterad, strukturalistisk synvinkel framstår tidsdimensionen som en 
fundamental aspekt av sociala formationers konstitution och utveckling. 
Chris Gosden beskriver i sin undersökning av tid i ett arkeologiskt perspek-
tiv sambandet mellan vardaglig praktik och samhällets tidsmässiga strukturer 
som elementär analytisk utgångspunkt för samhällsstudier: 

All practice creates time and the varying combinations of time within a so-
cial formation create a temporal structure or style. However, I believe we 
should not merely say that social formations have their own temporal 
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styles, but to go a step further and characterize social formations primari-
ly in terms of their temporal styles of life. (Gosden 1994:182) 

 
De flesta naturvetenskapliga definitioner av tid utgår från olika mätningar av 
tid som en fysikalisk storhet eller dimension som i vårt universum kan mätas 
som avståndet mellan olika händelser längs den fjärde axeln i rumtiden, det 
vill säga tidsdimensionen. I enlighet med termodynamikens andra huvudsats 
uppfattas dessutom tiden som irreversibel, vilket innebär att den går i en 
enda riktning. Det finns dock inget objektivt fysiskt tidsbegrepp, i enlighet 
med Einsteins speciella relativitetsteori determineras det temporala avståndet 
mellan händelser av observatörernas relativa hastighet till händelserna (No-
wotny 1993). All tidmätning är därför till slut beroende av en social över-
enskommelse kring vilka tidpunkter som ska sättas i relation till varandra 
samt vilket mätinstrument som används eller vilken ståndpunkt observatör 
intar relativt till händelseförloppet (jfr. Zerubavel 1982 och 1987).14  

Även om man i enlighet med fysikens teoretiska föreställning om ett ex-
ternt, linjärt och helt regelbundet tidsflöde kan definiera avståndet mellan två 
punkter i detta tidsflöde som en given tidsperiod är det ur ett sociologiskt 
perspektiv omöjligt att definiera tid i lika absoluta, allmängiltiga termer ef-
tersom tid, såsom den uppfattas och hanteras av sociala aktörer, är präglad 
av aktörernas och deras handlingars konkreta sociala och kulturella kontext. 
Som ett av vardagslivets centrala orienteringsmedel materialiseras och be-
gripliggörs tid i första hand i den vardagliga praktiken, framför allt genom 
den mänskliga verksamhet som gör tiden till en socialt handlingsrelevant 
kategori med hjälp av kalendrar, klockor och andra sätt att bestämma, räkna 
och kontrollera tiden. Alla sociologiskt relevanta teorier om tid utgår följakt-
ligen från uppfattningen av tid som en i grunden social konstruktion och 
följer därmed Durkheims framställning av tid som social tid.15 Tid är enligt 
Durkheim ett socialt faktum och således en opersonlig – och inte individuell 
– kategori i mänskliga samhällen (Durkheim 1995[1912]:442ff; jfr.  

                                                      
14 Ett exempel på ett sådant tidsmått är ett år, som kan definieras som tiden som förflyter 
mellan två vårdagjämningar, ett så kallat tropiskt år. Det tropiska året likställs ofta med ett 
kalenderår som omfattar 365 dagar men eftersom det tropiska året spänner över 365,242190 
dagar (uppmätt värde år 2000) måste kalenderåret då och då justeras (med hjälp av skottda-
gar) för att inte kalenderåret ska röra sig framåt i relation till det tropiska året. Under lång tid 
var kalenderåret ett mycket viktigt socialt tidsmått för att strukturera jordbruksproduktionen 
vilket krävde en någorlunda hög grad av tillförlitlighet när det gäller årstidernas förändringar. 
Differensen mellan kalenderåret och det tropiska året har därför medfört ett antal kalenderju-
steringar under de senaste 2000 årens tidmätning, den mest kända är kanske övergången från 
den julianska till den gregorianska kalendern som i Sverige genomfördes år 1753. 
15 Adam (1990:42ff) påpekar i detta sammanhang att de flesta sociologiska teoretiker som tar 
upp tid delar Durkheims syn på tid som en socialt konstituerad kategori där sociala interaktio-
ner på ett eller annat sätt framställs som tidens upprinnelse (t.ex. Bergmann 1981; Elias 1984; 
Giddens 1984; Mead 2002; Lewis & Weigert 1981 och Sorokin & Merton 1937). Men Adam 
poängterar också att det på grund av olika definitioner av det socialas natur ändå finns avse-
värda skillnader mellan dessa författares tolkning av tidsdimensionens betydelse för såväl 
individuella handlingar som sociala formationer (Adam 1990:155). 
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Durkheim 1984[1895]:125ff).16 Durkheim betonar särskilt tidens segmente-
rande och ordnande funktion (Durkheim 1995[1912]:9f; jfr. Zerubavel 
1979:40) och anför temporal segregation som en fundamental princip för hur 
det sociala livet organiseras i ett givet samhälle. Skillnaden mellan värde-
ringen av profana och heliga aktiviteter kan ses som ett typexempel på en 
förkapitalistisk moralisk tidsekonomi där vissa heliga aktiviteter eller tidsan-
vändningar värderas som mer värdefulla beroende på att de räknas till en 
skild moralisk ordning som ännu inte är underordnad produktionssfären eller 
penningekonomin.17 

Mot bakgrund av uppfattningen av tid som ett socialt faktum ligger det 
för Durkheim och många forskare i hans efterföljd nära till hands att tillskri-
va tiden olika sociala funktioner, till exempel integrerande, koordinerande 
eller normativa.18 Denna syn på tid som ett medel – och medium – för social 
samordning och upprätthållandet av den sociala strukturen återfinns även i 
Hägerstrands tidsgeografi och Parsons strukturfunktionalism (Hägerstrand 
1970). Men där Hägerstrand är mer intresserad av tid som en generell förut-
sättning för sammanträffanden och den temporala mångfald en av aktiviteter 
i det samhälleliga tidrummet tillskriver Parsons tid och tidsplanering en mer 
konkret roll för samhällets funktion (Parsons 1951:302f). 

En närmare granskning av dessa funktioner är utan tvivel central för en 
analys av den sociala tidens betydelse i det senmoderna vardagslivet, men 
analysen måste också ta hänsyn till den mening som tillskrivs den sociala 
tiden i konkreta vardagliga handlingar. Det moderna samhällslivets tilltagan-
de temporala komplexitet19 och successiva frikoppling från naturens rytmer 
har medfört ett växande tvång för samhällsmedlemmarna att dagligen hante-
ra och förvalta sin individuella tidsanvändning på många olika sätt och med 
varierande syften. Luhmann (1984:122ff) vidhåller att tidsdimensionens 
betydelse för vardagliga handlingar måste analyseras fenomenologiskt ut-
ifrån den mening (Sinnbestimmung) som aktörer tillskriver tidens handlings-
relevans (se även Bergmann 1981:64ff). I sitt försök att integrera en feno-

                                                      
16 Durkheim argumenterar i The Elementary Forms of Religious Life vidare att människan är 
ensam om en abstrakt förståelse av tid som ger upphov till ett abstrakt tidsbegrepp och tiden 
som en social kategori (Durkheim 1995[1912]:8ff). Se även Asplund 1983:101ff 
17 Denna uppdelning kan jämföras med pengars symboliska representationer i olika samhällen 
där penningtransaktioners i vissa kulturer räknas till en annan moralisk ordning än andra 
bytestransaktioner (Parry & Bloch 1989:1ff). 
18 Se exempelvis Elias 1984:19: Sociologiskt sett har tid en samordnande och integrerande 
funktion (egen översättning). Simmel (1903) påpekade i detta sammanhang klockans och den 
moderna tidshanteringens vitala funktion som både taktgivare och accelerator för storstadsli-
vet. 
19 Luhmann påpekar att begreppet komplexitet inom samhällsvetenskapen ofta används utan 
närmare definition samtidigt som det är mycket viktigt att analysera dess betydelse för rela-
tionen mellan sociala system och deras omvärld samt hur man kan skilja mellan system och 
omvärld. En central fråga i detta sammanhang är när komplexitet övergår i oordning, sociala 
system kräver en kontinuerlig kommunikation om komplexa relationer mellan systemets 
element samt avgränsningen mot omvärlden (Luhmann 1984:45ff).  
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menologisk förståelse av tid beskriver Luhmann i ett utkast till en allmän 
sociologisk systemteori begreppet social tid som ett sätt att tolka verklighe-
ten utifrån en distinkt skillnad mellan uppfattningen av rörelse eller föränd-
ring, alltså den kronologiska tiden, å ena sidan, och den sociokulturella kon-
stitutionen av tid ”as a generalized dimension of meaningful reality” å andra 
sidan (Luhmann 1976:135; se även Luhmann 1979:75 och Luhmann 
1984:115–122; jfr. Bergmann 1981:74f samt Stanko & Ritsert 1994:145f). 

I sin analys av tidsdimensionens relevans för samhällsvetenskaplig forsk-
ning beskriver Elias människornas vardagliga hantering av tid som en grund-
läggande social praktik och ett nödvändigt orienteringsmedel i alltmer kom-
plexa samhällen. Enligt Elias leder modernitetens ständigt ökande grad av 
interdependens, det vill säga relationer av ömsesidigt beroende mellan män-
niskor, till mer tvingande temporala normer eftersom vi måste ta hänsyn till 
många olika temporala strukturer och rytmer:  

Det är en av orsakerna till den tvingande kraft som tiden har i relation till 
en enskild individ. Hon måste anpassa sina egna handlingar efter den 
etablerade ’tid’ som råder i den grupp hon tillhör. Vi kan tydligt se att 
klockornas regim blir striktare när kedjan av funktionella interdependen-
ser som binder människorna samman blir allt längre och mer differentie-
rad. (Elias 1984:99, egen översättning) 

 
Tiden har – i likhet med rummet – förvandlats till en begreppslig symbol för 
distinkta sociala aktiviteter och institutioner som skapar ordning i männi-
skors tillvaro genom att möjliggöra en tidsmässig positionering gentemot 
andra aktörer och händelseförlopp, till exempel i form av social synkronise-
ring, det vill säga genom att samordna den individuella tidsanvändningen 
med andra sociala aktörer och rytmer. Elias betonar särskilt den historiska 
kontextens betydelse för utvecklingen av aktörernas specifika temporala 
praktiker och han tar upp ett flertal exempel på att förändringen av en social 
formations rådande tidsuppfattning och tidmätningspraktiker kan sättas i 
samband med förändringar av de materiella levnadsvillkoren (Elias 
1984:16–24, 72f; jfr. Harvey 1989; Stanko & Ritsert 1994:79f, 159f och 
Tabboni 2001). 

Det historiska sambandet mellan sociala förändringar och utvecklingen av 
nya former av tidmätning har uppmärksammats av flera författare, se t.ex. 
Landes 1983; Wendorff 1985 och 1988 samt Zerubavel 1982. Ett av de mest 
välkända exemplen – och tillika mest storslagna misslyckanden – är de 
franska revolutionärernas försök att introducera en ny, rationell och profan 
tideräkning som delvis bygger på decimalsystemet (Zerubavel 1977). I repu-
blikens nyutvecklade kalender delades året in i tolv månader som alla omfat-
tade trettio dagar samt fem (i skottår sex) kompletteringsdagar i slutet av 
varje år. Ersättningsdagarna, som kallades Sans-culottides, var tänkta som 
festdagar för att fira revolutionen och republikens bedrifter samt grundläg-
gande värden, t.ex. förnuftet eller arbetet. Varje månad omfattade tre veckor 
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à tio dagar som fick helt nya namn. Veckans tionde dag (kallad Décadi) var 
veckans enda helgdag. Varje dag var indelad i tio timmar, varje timme om-
fattade 100 minuter och varje minut 100 sekunder. Eftersom det nya deci-
malsystemet skulle ha gjort alla befintliga klockor obsoleta infördes det ald-
rig fullt ut, men kalendern användes som officiell tideräkning i Frankrike 
från 1793 till 1805. Trots dess säregna kombination av rationell tidmätning 
och poetiska månadsnamn (t.ex. Floréal, d.v.s. blomstermånad för april/maj 
eller Vendémiaire, d.v.s. vinskördemånad för september/oktober) blev ka-
lendern illa omtyckt av den franska befolkningen, inte minst eftersom ar-
betsveckan hade förlängts med hela tre dagar (Zerubavel 1977).  

Om social tid 

Utgångspunkten för en sociologisk analys av tidens relevans som socialt 
orienteringsmedel är enligt Elias en undersökning av tid som produkt av 
mänskliga interaktioner, det vill säga sociala relationer. Han varnar uttryck-
ligen för den även inom sociologin utbredda tendensen att i analysen av tid 
replikera vardagsspråkets substantivistiska syn enligt vilken tid uppfattas 
som om den vore ett ting lika påtagligt som rummet. Den tid som styr och 
omger det vardagliga livet skapas i sociala processer20 och för att framhäva 
tidens instrumentella, sociala karaktär föreslår Elias att man hellre borde tala 
om ”att tida” (tyska: zeiten och engelska: timing) snarare än tid (Elias 
1984:8ff; Elias 2004[1970]:118ff; jfr. Luhmann 1984:115ff21 och Emirbayer 
1997:282ff). Tid är enligt Elias ett begrepp på hög syntesnivå,22 en begrepps-
lig symbol för en komplex positionering (In-Beziehung-Setzen: sätta-i-
relation) av olika händelseförlopp vars begreppsliga konstans – eller identitet 
– inte är en följd av dess substans, det vill säga händelseförloppets innehåll, 
utan snarare av kontinuiteten av förloppets omvandlingar, av förloppets ge-
stalt. Spänningsfältet mellan tidsmässig kontinuitet och förändring analyse-
ras i detalj av Elias som poängterar att det inte nödvändigtvis behöver råda 
en absolut motsättning mellan dessa två begrepp. Elias’ argument är att även 
ständig förändring kan upplevas som konstant. Elias kallar denna socialt 
determinerade förnimmelse av tid för vandlingskonstans (Wandlungskons-
tanz, Elias 1984:12ff).  

Denna uppfattning av tid ligger nära Meads beskrivning av ögonblickets 
sociala tillblivelse (emergence) i vilken tid växer fram som en interaktiv 
konstruktion baserad på tillblivelseaktens sociala natur där vad som 

                                                      
20 Elias använder inte begreppet process, han talar om tid i allmänhet och klocktid i synnerhet 
som socialt normerade händelseförlopp (Geschehensabläufe), se Elias 1984: VIIf; XVIIff). 
21 Luhmann 1984:115: ”Ett av vårt språks värsta egenskaper ....är att med tvång knyta predi-
kationen till meningarnas subjekt, vilket suggererar och bekräftar invanda föreställningar och 
tankemönster enligt vilka allt handlar om ”ting”, som tillskrivs några egenskaper, relationer, 
aktiviteter eller tillstånd” (egen översättning). 
22 Elias undviker medvetet att tala om abstraktionsnivå eftersom tid enligt honom alltid måste 
ses som en abstraktion, se Elias 1984:191, not 1. 
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uppfattas som det gamla delvis förvandlas till det nya (Mead 2002:73ff, jfr. 
Emirbayer & Mische 1998:968f). En syn på tid som ligger nära Elias’ och 
Meads hittas även i Bergers och Luckmanns framställning av de mikrosocio-
logiska aspekterna av den kunskapssociologiska relationen mellan individ 
och social tid där tid enligt författarna är en grundläggande – och tvingande 
– förutsättning för intersubjektiva, sociala relationer samtidigt som medve-
tenheten om tid, konstans och förändring är elementära förutsättningar för 
människans förmåga att överhuvudtaget kunna uppfatta sin sociala omvärld. 

Fokus i den här avhandlingen ligger som sagt inte i första hand på tidens 
ontologi utan på dess betydelse för social handling och vardagslivet, det vill 
säga på social tid som handlingsrelevant kategori.23 En sådan pragmatisk syn 
på tid fokuserar på socialt och kulturellt konstruerade tidsupplevelser och 
värderingar av tid. En liknande handlingsorienterad uppfattning av tiden som 
möjlighetsrymd för människors projekt och utkast undersöks närmare i 
Schütz’ fenomenologiska analys av den temporala dimensionens betydelse 
för livsvärlden (Schütz 1982).24 Schütz tillskriver livsvärldens temporala 
struktur en lika grundläggande relevans för den förgivettagna världen som 
den rumsliga strukturen. Vardagslivets tidsmässiga struktur beskrivs som en 
nod där flera handlingsrelevanta tidsaspekter korsas: naturens yttre, kosmo-
logiska och cykliska tid; individens biologiska tid (livsloppet från födelse till 
död); individens inre tid (medvetandeströmmen) samt den samhälleligt styr-
da, sociala tiden (Schütz 1982:221ff).25 På detta sätt är den temporala aspek-
ten ständigt närvarande som livsvärldens möjlighetsutrymme men samtidigt 
också som en av dess mest påtagliga begränsningar. Tid associeras följaktli-
gen med såväl frihet, utveckling och kreativitet som med tvång, knapphet 
och inskränkningar. Balansen mellan dessa två ytterligheter i människors 
konkreta relation till tid, det vill säga hur människor uppfattar, värderar och 
använder tid i vardagslivet, bestäms i hög grad av historiska, sociala och 
kulturella förhållanden. 

Genomgången av några sociologiskt relevanta perspektiv på tid har visat 
på till viss del motstridande synsätt på social tid: tid beskrivs som uttryck – 
och medel – av ett mer eller mindre tvingande socialt normsystem; som so-
cialt orienteringsredskap i ett samhälle som präglas av tilltagande komplexi-
tet och som symbolisk representation. I min analys av hur människor i da-
gens Sverige väver in sina vardagsliv i tidens flöde försöker jag integrera 
dessa synsätt på social tid som jag således försöker studera både utifrån dess 
normativa och integrerande – men i många fall även exkluderande –  

                                                      
23 Jfr. Deweys beskrivning av ”en blick i framtiden”, d.v.s. handlingars framtida konsekvenser 
tillsammans med hänvisningar till historiska erfarenheter av handlingars utfall som förutsätt-
ning för reflektion och förmågan att strukturera kunskap (Dewey 1996:24f). 
24 Jfr. Berger och Luckmanns diskussion av tidens betydelse för konstitutionen av den vardag-
liga verkligheten, Berger & Luckmann 1991:40ff  
25 Schütz utlovar i Das Problem der Relevanz (1982:224) en fördjupande diskussion av be-
greppet social tid i ett kommande kapitel som dessvärre saknas i det ofullbordade manuset. 
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funktioner som orienteringsmedel och utifrån dess symboliska representatio-
ner i vardagslivet. Mitt huvudsakliga intresse är relationerna mellan social 
tid, värderingen av tid och människors vardagliga praktik och inte en ab-
strakt filosofisk granskning av tidens natur som inte tar hänsyn till tidens 
inbundenhet i konkreta sociala interaktioner och relationer. Social tid defini-
eras därmed som socialt konstituerat, handlingsrelevant orienteringsmedel.26 

I min analys riktas särskild uppmärksamhet mot den associativa värde-
ringen av tid där tidens värde sammankopplas med de aktiviteter som den 
används till. Beroende på hur, när och mot bakgrund av vad som tid värderas 
– det vill säga värderingens sociokulturella och historiska kontext – varierar 
bedömningsgrunderna för tidens värde kraftigt. Den valda definitionen ligger 
därmed nära Sorokins och Mertons (1937) klassiska definition av social tid 
som lyfter fram värderingsaspekten där den konkreta aktiviteten som tiden 
används till färgar av sig på tidens värdering:  

Periods of time acquire qualities by virtue of association with the activities 
peculiar to them. We find this equally true of primitive and more complex 
societies. (Sorokin och Merton 1937:621) 

 
Min granskning av tidsdimensionens betydelse för organiseringen av var-
dagslivet utgår från människors naturliga inställning till den sociala tiden 
som en given dimension, i likhet med fenomenologisk konstitutionsanalys 
som inte analyserar sociala fenomen i sig, utan hur dessa fenomen gör in-
tryck på människor. En viktig aspekt är hur uppfattningen och värderingen 
av tid på en och samma gång möjliggör och begränsar människors upplevel-
se av handlingsutrymme och faktiska val av aktiviteter i vardagen. 

Tidens moraliska ekonomi 

Begreppet moralisk ekonomi utvecklades av historikern Thompson (1971, se 
även 1991[1963]) i hans analys av ett antal folkliga hungeruppror i England 
på 1700-talet. Thompson undersöker hur folkliga föreställningar om rättvisa 
och moral under exceptionella förhållanden kan ta sig direkta uttryck i män-
niskors ekonomiska praktik. I slutet av 1700-talet ökade priserna för bas-
livsmedel som spannmål och bröd i England kraftigt i samband med dåliga 
skördar. Fattiga arbetare och hantverkare vägrade betala handlarnas mark-
nadsmässigt satta, höga priser, i stället överföll de spannmålsförråd, hamn-
magasin och mattransporter. Upprorsmakarna hade emellertid i de flesta fall 

                                                      
26 Definitionen är därmed något snävare än Gurvitchs definition från 1943, i vilken han inspi-
rerad av Marcel Mauss beskriver social tid som skärningspunkten av totala sociala fenomen: 
”Social time is the time of convergency and divergency of movements of the total social 
phenomena, whether the total social phenomena are global, group or microsocial and whether 
or not they are expressed in the social structure. The total social phenomena both produce and 
are products of social-time. They give birth to social time, move and unfold in it. Thus so-cial 
time cannot be defined without defining the total social phenomenon.” (Gurvitch 1964:27, 
kursivering i original). 
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som Thomson studerade inte för avsikt att stjäla maten utan såg till att alla 
som tog av matvarorna betalade för sig, dock inte vad handlarna på grund av 
den begränsade tillgången till baslivsmedel kunde kräva utan vad upprors-
makarna ansåg vara ett rättvist pris. Ett moraliskt anständigt pris var enligt 
upprorsmakarna med tanke på spannmålens centrala betydelse för överlev-
naden inte ett marknadsmässigt pris reglerat av tillgång och efterfråga, utan 
ett pris som sattes efter vad bönderna fick i ersättning samt matpriserna un-
der ordinarie förhållanden. Om handlaren inte ville gå med på det lägre pri-
set hände det ibland att upprorsmakarna valde att hellre sätta eld på matva-
rorna än att stjäla dem. 

I Thompsons efterföljd har ett antal forskare, både historiker och sam-
hällsvetare, undersökt hur både förkapitalistiska och mer moderna moraliska 
föreställningar påverkar människors ekonomiska uppfattningar och praktiker 
(exempelvis Booth 1991, 1993 eller 1994; Cross 1993 och 2006). Ett eko-
nomiskt område som studerats speciellt ingående är sambandet mellan moral 
och pengar samt skapandet av ekonomiska värden genom prisbildning, det 
vill säga värdering av varor eller tjänster (t.ex. Parry & Bloch (red.) 1989 
samt Zelizer 1996 och 1997). Sayer har i detta sammanhang försökt kombi-
nera Thompsons idéer med Polanyis (2001[1944]) beskrivning av ekono-
mins direkta och indirekta beroende av sociala strukturer, det vill säga eko-
nomins inbäddning i sociala formationer och kulturella traditioner. Polanyis 
teoretiska ansats och hans analys av effekterna av den ekonomiska markna-
dens urbäddning måste enligt Sayer (2000a) utvidgas med en moralisk di-
mension för att bättre kunna förklara betydelsen av normer och etiska princi-
per för ekonomiska beslut och praktiker (se även Sayer 2000b, 2001, 2003 
och 2004). Begreppet moralisk ekonomi kom så småningom även att använ-
das för att studera sociala utopiska sociala rörelser som i olika utsträckning 
har som mål att bryta beroendet av den kapitalistiska marknadsekonomin, 
exempelvis genom produktionskollektiv eller användning av alternativa va-
lutor (Greco 2001). Brown och Garver (2009) anför att dessa idéer om en 
moralisk ekonomi är centrala även för framtidsvisioner om ekonomin i ett 
uthålligt samhälle. Enligt forskarna behövs helt andra belöningsmekanismer 
än dagens materiellt orienterade som i kombination med kapitalismens he-
gemoniska tillväxtparadigm ligger bakom den aktuella överbelastningen av 
jordens ekosystem. Upplevelsen att välja den moraliskt rätta handlingen med 
tanke på överlevnaden av hela planeten kan vara ett sådant grönt incitament. 
En uthållig, moralisk ekonomi är i Browns och Garvers ögon en nödvändig-
het om mänskligheten vill undvika en framtida kollaps av såväl ekologiska 
som sociala system. 

Under senare år har ett flertal forskare påpekat behovet att också i dagens 
senmoderna samhällen studera sambanden mellan tidsanvändningen och 
moral för såväl mer avgränsade ekonomiska handlingar och praktiker som 
hela vardagslivet. Sirianni (1988, se även Sirianni & Negrey 2000 samt Ne-
grey 2004), som i slutet av 1980-talet lanserade begreppet ”tidens moraliska 
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ekonomi”, beskrev människors vardagliga val när det gäller tidshantering 
och allokering, exempelvis längre vistelsetider i förskolan och skolan för 
bättre samordning med vårdnadshavarnas förvärvsarbetstider, som ett ut-
tryck för en hegemonisk maktkamp över de motstridiga tidsmässiga kraven 
av den kapitalistiska ekonomins systemvärld å ena och de sociala relationer-
nas livsvärld å andra sidan. Daly (1996a) framhåller att den moderna tids-
användningen präglas av ”a moral economy of time that champions speed 
and efficiency. Time has become so precious that family members look for 
new and more efficient ways to protect, control and manage their time” (Da-
ly 1996a:116). Enligt Daly åtföljs 1990-talets tilltagande tidsbrist av ett stän-
digt ökande värde som tillskrivs tiden (se även Booth 1989, Daly 1996b, 
Dowling 2000, Servage 2007 och Tierney 1991). Brannen (2005) definierar 
begreppet tidens moraliska ekonomi som följer: 

In the ‘moral economy of time’, time ought to be given freely and should 
not be costed or measured. ‘Family time’ and ‘quality time’ are today’s 
symbols of a ‘proper’ family life .... Whether these existed in the past, some 
historians argue, is a matter for debate .... Even so, family time has conno-
tations of process rather than commodity; for social interaction is the pur-
pose as well as the outcome of spending time and is not simply a means to 
an instrumental end. Yet commodity time – what Daly (1996) calls ‘a new 
kind of impatience’ – seems to be the kind of time that is winning out 
among families, increasing numbers of whom are driven by work. (Bran-
nen 2005:117) 

 
På samma sätt som Brannen i citatet ovan skiljer flera andra tidsforskare, 
som också använder begreppet tidens moraliska ekonomi, mellan den kom-
modifierade tiden i den kapitalistiska ekonomin och tidsanvändningen – 
samt värderingen av tid – i en moralisk ekonomi. I det senare fallet allokeras 
tiden generöst och utan hänsyn till dess ekonomiska värde – som enligt den 
kapitalistiska logiken determineras av tidens alternativkostnad – främst till 
sociala interaktioner i livsvärlden. Sociala relationer och processer framstår 
som viktigare än instrumentell måluppfyllelse (exempelvis Crespi 2007 och 
Negrey 2004). Tid värderas med andra ord inte enbart utifrån dess tänkta 
ekonomiska värde, som i det senmoderna samhället i hög grad är kopplat till 
marknadsvärdet av lönearbetets kommodifierade tid, utan också på grundval 
av livsvärldens etiska principer och inneboende logik. Långa arbetstider och 
långa skoldagar innebär följaktligen att lönearbetet värderas högre än var-
dagslivets övriga områden medan en allmän arbetstidsförkortning indikerar 
en preferens för en större balans mellan lönearbete och livsvärlden (Negrey 
2004:24). 

Den etiska värdegrunden som impliceras i dessa analyser av tidens mora-
liska ekonomi är för det mesta en livsvärldsorienterad, altruistisk moral som 
inte påverkas av sociala maktrelationer utan kan ses som resultat av fria in-
dividuella val, även om denna av Habermas teorier inspirerade idealbild av 
livsvärldens reciproka och maktbefriade relationer ifrågasätts av ett antal 
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feministiska forskare (Crespi 2007). Trots att kopplingen till en idealistisk, 
egalitär moral för värderingen av människors tid och deras faktiska tidsan-
vändning ligger nära till hands – inte minst med tanke på den utopiska di-
mensionen av begreppet moralisk ekonomi – är det inte nödvändigtvis livs-
världens rationalitet som utgör den moraliska värdegrunden för tidens mora-
liska ekonomi. Det förefaller exempelvis fullt tänkbart med en tidens mora-
liska ekonomi som bygger på systemvärldens instrumentella rationalitet där 
kommodifierad tid och lönearbete lyfts fram som mer värdefulla än fritid 
eller tid med vänner och familjen. Men till skillnad från andra teorier om 
tidens värde och tidens faktiska allokering som medvetet bortser från bety-
delsen av sociala normer och moraliska förställningar27 tar begreppet hänsyn 
till att den vardagliga tiden tillskrivs ett värde genom ett antal värdeskapande 
mekanismer, varav det kapitalistiska lönearbetet är måhända den viktigaste 
men långtifrån den enda. 

Senmoderna tidsperspektiv – tid som värdefull och knapp 
resurs 

Den samtida kritiken av den moderna synen på och hanteringen av tid är 
emellertid ingalunda någon ny företeelse, den återfinns i många kritiska ana-
lyser av det moderna samhället och dess nya tidsordning redan på 1800-talet. 
Hamlets förmoderna veklagan att tiden är ur led genljuder på så sätt i många 
samhällsforskares verk, från Marx, Durkheim, Weber och Simmel till Elias, 
Adorno, Arendt, Horkheimer, Habermas och Giddens, som alla på ett eller 
annat sätt tar upp modernitetens effekter på människors tidshantering och 
den nya, kapitalistiska tidsregimen.28 I tidigare samhällsvetenskaplig tids-
forskning finns en mängd olika ansatser och förklaringar men det går att 
urskilja tre distinkta förklaringsmodeller som dominerar debatten om kraf-
terna och mekanismerna bakom den senmoderna tidsordningen.  

I den första modellen utpekas tekniska och sociala utvecklingar som be-
tingar en accelererande mobilitet som den viktigaste enskilda faktorn bakom 
den moderna tidsupplevelsen och hanteringen av tid (se till exempel Gleick 
2001; Nowotny 1993; Rifkin 1987 samt Rosa 2003 och 2005). I de senmo-
derna samhällena cirkulerar enligt dessa teoretiker varor, människor, energi, 
pengar och information allt snabbare i både den ekonomiska och den  

                                                      
27 Ett antal av dessa mestadels nationalekonomiska teorier (se t.ex. Becker 1965 och 1974; 
Burenstam Linder 1970) diskuteras mer i detalj längre fram i detta kapitel, se kapitel 2.3 
Rationaliseringen av hushållens disponibla tid och hushållsarbetets värde. 
28 Rosa (2005:39ff) beskriver upplevelsen av en grundläggande kris som konstitutiv för nästan 
alla försök att kartlägga samtiden i ljuset av historiska förändringsprocesser. I och med mo-
derniteten har denna krisupplevelse emellertid i hög utsträckning kommit att präglas av den 
explicita övertygelsen om att det är samhällets hela tidsordning och tiden själv som har ham-
nat ur led. Upplevelsen av en permanent kristid kan ses som resultat av ett övergripande soci-
alt tidsdilemma (jfr. Koselleck 1989:320ff samt Koselleck 2003). 
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kulturella sfären vilket bland annat leder till att hastighetsdyrkan och en po-
sitiv attityd till mobilitet upphöjs till en allmän social norm (Nowotny 
1993:97f). Produktionssfärens och vardagslivets acceleration innebär visser-
ligen möjligheten till tidsbesparingar men eftersom det hela tiden produceras 
mer varor, energi, kommunikation etcetera resulterar accelerationsprocessen 
ändå i en tilltagande tidsbrist och stress (Rosa 2005:117ff; jfr. Robinson & 
Godbey 1999).  

Enligt den andra modellen som förespråkas av många marxister, speciellt 
den värdekritiska skolan (Castree 2009; Kurz 1999 och 2006; Lohoff 2005; 
Schatz 2004; Postone 1993; se även Harvey 1982, 1989 och 2003), är det 
snarare tidens kommodifiering, det vill säga dess transformation till en han-
delsvara och den resulterande totala underordningen av all mänsklig tid un-
der det kapitalistiska produktionssättets tidsregim, som determinerar den 
senmoderna tidsupplevelsen. Rationellt utnyttjande av tiden och tidsbespa-
ringar, som i kapitalistiska ekonomier utgör en primär förutsättning för att 
kunna öka produktionen av relativt mervärde, har gett upphov till ett nytt 
medvetande om tidens ekonomiska värde. Denna nya syn på tidens värde 
ligger i sin tur bakom ett antal sociala och politiska konflikter där lönearbe-
tarna kämpar för att få ett bra pris för sin enda – och därtill fiktiva – han-
delsvara arbetskraft, som innebär överlåtandet av bestämmanderätten över 
den egna tiden till köparen.29 Kampen handlar också om bättre arbetsvillkor 
med fokus på tidsanvändningen, till exempel när det gäller flextid och inten-
sifiering av arbetsuppgifterna (jfr. Smentek 1991). 

Formerna för den organiserade arbetarrörelsens politiska och ekonomiska 
kamp om tidens värde i västvärldens industrialiserade nationer har enligt 
värdekritikerna inneburit att arbetarrörelsen till stora delar accepterat den 
kapitalistiska tidsregimens premisser. Strategiska kalkyler när det gäller 
lönearbetarnas balans mellan livstid, arbetstid och ekonomiska resurser har 
successivt trängt undan den överordnade kampen mot den kapitalistiska 
usurpationen av mänsklig tid (jfr. Kurz 1999).30 Värdet av människors dis-
ponibla tid är enligt dessa premisser direkt kopplat till deras förmåga att sälja 

                                                      
29 Jfr. Polanyis (2001:75ff) beskrivning av arbete, land och pengar som fiktiva handelsvaror. 
Marknaderna för dessa fiktiva handelsvaror var enligt Polanyi centrala faktorer bakom kapita-
lismens framväxt. 
30 Den värdekritiska skolan utgår från Marx’ ideologiska kritik av den kapitalistiska varu- och 
penningfetischismen som förser produkterna av mänskligt arbete som varor och pengar med 
ett skenbart eget liv, vilket leder till att de får makt över människornas liv (Marx 
1968[1867]:89f, se även Berger & Luckmann 1991[1966]:82f). Värdekritikerna vänder sig 
liksom Marx mot den kapitalistiska reifikationen av sociala relationer i form av exploatering-
en av det abstrakta arbetet men ställer sig kritiskt till Marx klassteori och marxismens syn på 
historisk utveckling. Arbetarklassen är enligt värdekritikerna tvungen att i sin kamp för bättre 
villkor delvis anamma kapitalismens hegemoniska syn på tidens värde och därmed själv en 
del av det kapitalistiska systemet, vilket till exempel visar sig i arbetarrörelsens svårigheter att 
artikulera alternativ till lönearbetet. Därför anser värdekritikerna att arbetarklassen aldrig kan 
bli det revolutionära subjekt i klasskampen som Marx förutspådde (se Kurz 1999 och 2006; 
Lohoff 2005 och Schatz 2004). 
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denna tid vilket leder till att samhällets sociala belöningssystem och normer i 
allt större utsträckning centreras kring lönearbetet. Samtidigt devalveras och 
stigmatiseras disponibel tid som inte är relaterad till lönearbete, det vill säga 
används till lönearbete eller rekreation från lönearbete. Exempelvis uppfattas 
arbetslösas lediga tid inte som möjlighet till frihet eller personlig utveckling 
utan som värdelös, förlorad tid, både för individen och för samhället. I ett 
svenskt sammanhang har Hörnqvist (2007 och 2008) studerat hur aktivitets-
garantin31 och den delvis omdefinierade svenska arbetslinjen, som diskutera-
des i inledningskapitlet, fungerar som disciplinerande redskap vilka kan be-
skrivas som produktiv och repressiv makt i Foucaults mening. Den produkti-
va makten organiseras kring normativa krav på de arbetslösas bristfälliga 
anställningsbarhet, det vill säga deras kompetenser och arbetslivshistoria 
betraktade enbart ur en potentiell arbetsköpares perspektiv. Aktivitetsgaran-
tin tvingar de arbetslösa att anamma detta perspektiv i sin strävan att bli mer 
kompetenta arbetssökande och lönearbetare. Deras medverkan i arbetsgaran-
tin åstadkoms med legala maktmedel och hot när arbetssökandet regleras i 
form av kontrakt där varje kontraktsbrott kan medföra indragna förmåner 
eller utförsäkring från a-kassan. 

Den tredje förklaringsmodellen, som förts fram av den så kallade tidseko-
logiska skolan,32 lägger tonvikten på att modernitetens sociala och tekniska 
förändringar har resulterat i en långtgående urbäddning av den mänskliga 
tiden ur naturens tidsrytmer. Den industriella produktionen och dess ekono-
miska och sociala inramning har enligt tidsekologerna alltmer avskiljts från 
traditionella och naturliga taktgivare som arbetsveckan eller dygnet, till ex-
empel när elektriciteten gjorde det möjligt att förlänga arbetsdagen. Tydliga 
temporala hållpunkter som helg- och vilodagar eller växlingen mellan dag 
och natt uppfattas som hinder för ett optimalt utnyttjande av tiden. Dessa 
hållpunkter har ersatts av en mer abstrakt tidmätning som fått en alltmer 
central social nyckelfunktion. Dess uppgift är att optimera och öka produkti-

                                                      
31 Aktivitetsgarantin var ett arbetsmarknadspolitiskt program som infördes den 1 augusti 
2000. I juli 2007 ersattes den av den så kallade Jobb- och utvecklingsgarantin. Aktivitetsga-
rantin avsåg individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter för personer som var 
eller riskerade att bli långtidsinskrivna som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmed-
lingen. Aktivitetsgarantin startade senast 27 månader efter att en person blivit arbetslös. Sam-
tidigt med aktivitetsgarantins inrättande introducerades även en så kallad bortre parentes i 
arbetslöshetsersättningen. Avsikten med parentesen var att sätta mer press på de arbetslösa att 
söka arbete. Tidigare program, till exempel praktik och arbetsmarknadsutbildningar, berätti-
gade den arbetslösa deltagaren till en ny period (vanligtvis 300 arbetsdagar) med arbetslös-
hetsersättning. Så var inte fallet med aktivitetsgarantin där arbetslösa i stället stannade kvar i 
garantin tills de kvalificerat sig för en ny period genom arbete. Under tiden erhölls ersättning 
motsvarade arbetslöshetsersättningen. 
32 Den tidsekologiska skolans ansats som relaterar modern tidsanvändning och syn på tid till 
vardagslivets ekologiska konsekvenser presenteras mer detaljerad längre fram i kapitel 2.9 
under rubriken Tidens ekologi. Centrala företrädare för detta synsätt är bland andra Adam 
(1990, 1995, 1998, 2001 och 2004), Geißler (1998, 1999, 2001 och 2002), Held (2001) och 
Scherhorn (1995 och 1999). Se även Adam, Geißler & Held (1995 och 1998), Geißler & 
Adam (1998) och Geißler & Held (1995, 1998 och 2000).  
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viteten genom att rationalisera såväl materiella flöden som den samhälleliga 
fördelningen av arbetsuppgifter. En annan viktig utveckling är enligt tids-
ekologerna den moderna övergången från ett cykliskt till ett mer linjärt tids-
perspektiv samt den senmoderna betoningen av individuella tidsrytmer och 
egentiden (Adam 1998, jfr. Nowotny 1993).  

Dessa tre olika perspektiv på den senmoderna tidsproblematiken presente-
ras och används inte sällan som helt skilda förklaringar trots att de delar 
många gemensamma utgångspunkter och antaganden. I alla förklaringsmo-
deller har till exempel det kapitalistiska produktionssättet en framskjuten 
plats, även om tidsekologerna och accelerationsteoretikerna inte är lika kri-
tiska i sin syn på kapitalismens effekter som de marxistiska värdekritikerna. 
Många författare som exempelvis Rosa (2003 och 2005) eller Reheis (1998) 
diskuterar ingående förklaringsvärdet av två eller tre av dessa modeller för 
att i slutändan ändå välja ett av perspektiven som huvudsaklig teoretisk ut-
gångspunkt för att förklara den senmoderna tidsanvändningen och den ut-
bredda upplevelsen av tidsbrist och stress.  

En central utgångspunkt för denna avhandling är den mänskliga tidens 
kommodifiering och den socialt ordnande och strukturerande funktionen av 
tidens moraliska taxonomi som kretsar kring en urskillningslös och närmast 
metafysisk dyrkan av lönearbetet som levnadskall, ett perspektiv som hämtar 
många centrala idéer och begrepp från den värdekritiska förklaringsmodel-
len. Men i min analys av den samtida värderingen och användningen av tid 
kommer även de andra två förklaringsmodellerna att diskuteras och använ-
das i varierande utsträckning, beroende på frågeställning och kontext. I kapi-
tel fem och sex, där jag försöker närma mig en förståelse av tidens moraliska 
taxonomi med hjälp av en analys av intervjupersonernas syn på relationen 
mellan lönearbete, ekonomi och tid för fritid, utgår jag främst från kommodi-
fieringsperspektivet men analysen kommer även att inkludera betydelsen av 
såväl den tekniska som den sociala accelerationen samt tidsekologiska tankar 
om vikten av egentid. I kapitel sju, som relaterar den senmoderna värdering-
en av tid till miljöfrågan, tillämpas flera av den tidsekologiska skolans cen-
trala teoretiska begrepp i kombination med den marxistiska teoribildningen 
samt accelerationsperspektivet. 

I tidens välde – tid, makt och ojämlika livschanser 

Time isn't holding us, time isn't after us. Time isn't holding us, time 
doesn't hold you back. (Talking Heads, Once in a Lifetime) 

 
Människornas aktiva tidshantering skapar strukturer och återkommande in-
dividuella och gemensamma temporala hållpunkter som underlättar orienter-
ingen i vardagen. En av det moderna vardagslivets främsta utforskare, Henri 
Lefebvre, beskriver detta systematiska ordningsskapande och livsvärldens 
rytmisering genom dagliga rutinaktiviteter som en grundläggande  
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förutsättning för uppkomsten av vardagslivet som en igenkännbar rumslig, 
temporal och social konstellation (Levebre 2002: 231f, 340–356).33 Betydel-
sen av dagliga rutinaktiviteters temporala dimension för etableringen och 
struktureringen av vardagslivet är även ett bärande tema i Hägerstrands indi-
vidorienterade tidsgeografi (Hägerstrand 1970 & 1972). Giddens försöker i 
sin struktureringsteori vidareutveckla tidsgeografins betoning av vardagliga 
sociala praktiker och deras kontextuella inbundenhet i tid och rum genom att 
utöka analysen av rutinaktiviteternas kontext till att i större utsträckning 
betona det sociala sammanhangets betydelse för aktörernas uppfattning av 
handlingsutrymmet i givna situationer, exempelvis genom att fokusera på 
olika former av maktutövning (Giddens 1984:110–119, 145–158; jfr. Urry 
1991:162ff). Rytmiseringen ger upphov till en känsla av kontinuitet i ett 
vardagsliv som är statt i ständig – men inte nödvändigtvis konstant eller lin-
jär – förändring. Likväl framstår uppfattningen av livet som ett förlopp, och 
inte som ett statiskt tillstånd, som ett av modernitetens främsta kännetecken. 
Den dynamiska och ömsesidiga beroenderelationen mellan sociala processer 
och rytmer å ena och personlig tidsanvändning å andra sidan sätter djupa 
spår i vardagspraktiken och sättet att begreppsliggöra vardagslivets olika 
temporala aspekter, vilket inte minst den stora mängd ordspråk om tid samt 
tidsmetaforer i många språk vittnar om. Tidsmetaforer förser gärna tiden 
med en påtaglighet som gör den mer begriplig, så kan tiden exempelvis stå 
stilla, springa iväg eller vara ur led Många av dessa ordspråk lyfter också 
upp tidens praktiska begränsningar eller knapphet till en symbolisk och mo-
ralisk dimension.34  

Osamtidigheter – tidsmässig välfärd och social ojämlikhet 

I dagens senmoderna samhällen är varken upplevelsen eller utnyttjandet av 
tidsdimensionen som möjlighetsutrymme för egna, självständiga projekt 
jämnt fördelade utan det finns enligt många studier tydliga sociala skillnader 
i fråga om tidsmässig välfärd (se till exempel Müller-Wichmann 1984; Sen-
net 1993[1972] och Wotschack, 2002). Den pragmatiska synen på tidens 
såväl begränsande som utvecklande potential kombineras i denna avhandling 
därför med ett mer strukturalistiskt maktperspektiv på den ojämna tillgången 
till tid som möjlighetsutrymme. Sennet (1993[1972]:93ff) beskriver i sin 
klassiska analys av klassamhällets ojämnt fördelade upplevelse av  

                                                      
33 Se även Levebre 1991:130; Levebre 2004; Heller 1978 samt Luckmann 1991. Denna dia-
lektiska relation mellan individuella handlingar å ena och den intersubjektiva konstitutionen 
och interpretationen av livsvärlden å andra sidan är grundläggande för Schütz’ fenomenolo-
giska konstitutionsanalys av hur människor utifrån sin naturliga världsuppfattning skapar 
mening i den vardagliga hanteringen av rummet, tiden samt interaktionen med andra männi-
skor (se Schütz 2004[1932]:120ff, jfr. Aspers 2001:285ff).  
34 Några svenska exempel på ordspråk: Lat man har aldrig tid; var sak har sin tid; tiden läker 
alla sår; kommer tid, kommer råd; det som inte görs i tid, får göras i otid; förlora en timme på 
morgonen, och du jagar den hela dagen. En ingående analys av tidsmetaforik i ordstäv finns i 
Stanko & Ritsert (1994:118ff). 
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livschanser och karriärmöjligheter The Hidden Injuries of Class hur ett he-
gemoniskt tidsmedvetande, där kontroll över tiden som ägnas åt lönearbete 
står i centrum, reproducerar sociala skillnader när det gäller både ekonomisk 
och temporal välfärd. Mitt huvudsakliga intresse är relationen mellan den 
nutida synen på – och värderingen av – tid som en projektionsyta för indivi-
duella livsplaner och maktutövning i ett senmodernt kapitalistiskt samhälle 
som det svenska. En fråga som jag försöker bevara i denna avhandling är 
som redan nämnt om det går att urskilja grupper som vinner respektive förlo-
rar på den förhärskande värderingen av tid i abstrakta och ekonomiska ter-
mer. 

En närmare analys av den sociala konstruktionen av tiden som en objektiv 
begränsning är grundläggande eftersom det synliggör hur värderingen av tid, 
till exempel som gudomlig gåva eller som knapp resurs, är inbäddad i en 
hegemonisk kamp om makten över den vardagliga tidsanvändningen, där 
människors konkreta tid underordnas den abstrakta klocktiden. Distinktionen 
mellan abstrakt och konkret tid är central för Postones (1993) analys av lö-
nearbetsparadigmens dominans i den senmoderna kapitalismen där abstrakt 
arbete, som mäts genom den socialt nödvändiga arbetstiden och represente-
ras av pengar, har förvandlats till en extern och objektiv faktor som domine-
rar sina skapare, lönearbetarna. Abstrakt, kvantifierbar tid är enligt Postone 
en fundamental förutsättning för att mervärdet ska bli den dominerande vär-
demätaren för alla sociala relationer och utbyten i de kapitalistiska samhälle-
na. Den abstrakta och linjära klocktiden beskrivs av Postone som både en 
specifik, likvärdig form av tiden och som ett sätt att registrera, organisera 
och övervaka människornas vardagspraktiker i och utanför lönearbetet. 
Människors konkreta tidsanvändning värderas däremot olika beroende på 
vad tiden används till i olika situationer. Konkret tid är därmed inte en obe-
roende och tom form av tid utan alltid knuten till specifika handlingar (Pos-
tone 1993:291ff). 

Tidens tvingande karaktär förefaller vid första blicken vara lika för alla 
människor, oavsett sociokulturell eller historisk kontext. Sett över ett dygn, 
en vecka eller ett år har alla människor lika mycket tid till förfogande och ur 
ett individuellt perspektiv framstår tid i jämförelse med rummet således som 
en betydligt mer egalitär resurs (jfr. Brown 1970). Tillgången till rummet i 
dess kommodifierade form, markegendomen, är inte på samma sätt knutet 
till människan som individ och har som fiktiv handelsvara under lång tid 
varit nära förknippad med sociala och politiska statushierarkier samt maktut-
övning och konkurrens mellan individer, sociala grupper och nationer (Pola-
nyi 2001[1944]:75ff, 187ff). Men trots att en människas tid till skillnad från 
markegendom eller andra materiella resurser kan beskrivas som hennes oav-
ytterliga tillhörighet finns uppenbara skillnader när det gäller i vilken ut-
sträckning många människor i dagens senmoderna samhällen kan bestämma 
över och använda sin tid. 
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I den marxistiska forskningen beskrivs den ojämlika tillgången till eget 
inflytande över den vardagliga tidsanvändningen främst som resultatet av 
den kapitalistiska expropriationen av vissa klassers tid genom lönearbetet 
(till exempel Negt 1987:25ff; Offe & Heinze 1992). Lönearbetarna kan inte 
bli fråntagna sin egen tid men väl sin bestämmanderätt över den. Denna pro-
cess, som bygger på den personliga, konkreta tidens transformation till en 
handelsvara, sätter sin prägel på hela vardagslivets tidsanvändning, även 
utanför lönearbetet. Den sociala värderingen av en individs exproprierade 
lönearbetstid bestäms i första hand av hennes position på lönearbetsmarkna-
den och återspeglar därmed tidsanvändningarnas moraliska värdering och 
dess fokus på den individuella kontrollen över tiden. Graden av kontroll och 
förmågan att sälja sin tid är också avgörande för den sociala värderingen av 
individuella livschanser som positiva eller negativa. Överklassens iögonfal-
lande fritidskonsumtion, såsom den beskrevs av Veblen i slutet av 1800-talet 
(Veblen 1970[1899]), har i början av 2000-talet tappat mycket av sin dis-
tingerande förmåga eftersom längre perioder av overksamhet på grund av 
sociala skyddsnät och tidspolitiska landvinningar som betalt semester inte 
längre är enbart förbehållna de allra rikaste. För medelklassens högre tjäns-
temän har tvärtom upptagenhet och tidsbrist övergått till att vara hedersut-
märkelser som aktivt används för att markera deras professionella status. 
Samtidigt utmärker sig deras arbetssituation genom en hög grad av flexibili-
tet och egen kontroll över tidsanvändningen vilket ger upphov till en positiv 
upplevelse av de egna livschanserna såväl i som utanför lönearbetet (Ger-
shuny 2005; Sullivan & Gershuny 2004; Sullivan 2008 och Welsh 2005). 
Många arbetare och personer med lågstatusyrken inom tjänstesektorn upple-
ver däremot en låg grad kontroll över tidsanvändningen i sitt lönearbete vil-
ket avspeglar sig i en negativ bedömning av tid som möjlighetsutrymme för 
de egna livschanserna (Negt 1987; se även Sennet 1993[1972] och Wot-
schack 2002). Särskilt tydligt blir denna normativa och moraliserande syn på 
människors konkreta tid när det gäller arbetslösa vars tid och livschanser 
upplevs av både de själva och andra som värdelösa så länge den saknar en 
tydlig relation till arbetsmarknaden (se till exempel Esser 2005:87–123; 
Fröhlich 1983; Glaß 1988; Jahoda et al. 1960[1933]; Lohoff 2005 samt Offe 
& Heinze 1992).  

Betecknande för den senmoderna tidsupplevelsen är att tonvikten tenderar 
att ligga mer på tidens begränsande än dess underlättande funktion.35 Samti-
digt som den abstrakta tiden har upphöjts till den primära måttstocken för 
tidens värde finns också tecken på en tilltagande tidsmässig pluralism när det 
gäller människors konkreta tid. Olika sociala rytmer existerar sida vid sida 

                                                      
35 Dessa temporala begränsningar beskrivs och analyseras av en rad forskare inom både den 
marxistiskt orienterade tidsforskningen och den tidsekologiska skolan, bl.a. Adam 1998 och 
1990; Adam et al. 1995; Geißler 2002, 2001 och 1999; Geißler & Adam 1998; Geißler & 
Held 2000, 1998 och 1995; Lohoff 2005 samt Negt 1987. 
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och såväl synen på tidsmässig välfärd som hanteringen av tid skiljer sig kraf-
tigt åt mellan olika grupper, även om både praktik och värderingar bestäms 
av den abstrakta tiden som grund för ett gemensamt, hegemoniskt tidsmed-
vetande (Nowotny 1993). En jämförelse av exempelvis tidsfattiga arbetsnar-
komaner och heltidsarbetande barnföräldrar å ena sidan36 och tidsrika tidspi-
onjärer eller arbetslösa å andra sidan (Hörning, Gerhard & Michailow 1995; 
Parkins 2004 samt Øian 1998 och 2004) visar avsevärda skillnader med av-
seende på dessa gruppers konkreta tidsanvändning, tidsmässiga välfärd och 
syn på tid. Dessa klyftor har fått vissa debattörer att tala om en växande 
osamtidighet (Spurk 2004; se även Brose 2004).37 Denna osamtidighet inne-
bär enligt vissa debattörer, till exempel Glotz (1999), en risk att det på sikt 
kommer att utvecklas mer eller mindre distinkta temporala parallellsamhäl-
len med skilda normsystem, sociala institutioner, tidsmässiga arrangemang 
och naturresursanvändning för medlemmarna av det accelererade, snabba 
samhället å ena sidan och det inbromsade, långsamma samhället å andra 
sidan.38 

Bland andra Schütz (1982) har påpekat att en sådan utveckling innebär 
allvarliga störningar för sammanhållningen i ett samhälle eftersom den förut-
sätter simultanitet som garant för kommunikativ tillgänglighet. I förmoderna 
samhällen erbjöd religionen, politiska ideologier eller nationalistiska projekt 
en sådan sammanhållande ram och social projektionsyta som garanterade ett 
visst mått av påtaglig eller imaginär samtidighet med hjälp av återkommande 
ritualer och visioner om en gemensam framtid (Durkheim 1995[1912]). I de 
moderna och senmoderna samhällena har de gamla religiösa ideologierna 

                                                      
36 Ett exempel ges i Lundberg, Krantz & Berntsson 2003. Författarnas undersökning av hel-
tidsarbetande kvinnor och män i kvalificerade tjänstemannayrken från år 2001 visar att den 
totala arbetsbelastningen (d.v.s. både betalt och obetalt arbete) i denna grupp har ökat snarare 
än minskat sedan 1990, ökningen gäller för både män och kvinnor. Eftersom kvinnorna redan 
tidigare låg på en högre nivå än männen är deras totala arbetsbelastning större än männens. 
Ökningen av arbetsbelastningen är störst när det gäller det obetalda arbetet, räknat i faktiskt 
antal arbetstimmar. Undersökningen visar att den totala arbetsbördan och tid för hushållsarbe-
te ökar signifikant med antal hemmaboende barn, vilket indikerar att mycket av det obetalda 
arbetet handlar om skötsel av barn samt organiseringen av deras skolgång och fritidsaktivite-
ter (skjutsning m.m.). Enligt författarna är det troligt att denna ökade arbetsbelastning utgör 
en viktig orsak till upplevelse av stressymtom och sjukskrivningar. 
37 Osamtidighet (på engelska: ”Non-Simultaneity”) är en inte alltför elegant översättning av 
tyskans Ungleichzeitigkeit, ett begrepp som på 1930-talet användes av Ernst Bloch för att 
beteckna ett tillstånd där vissa människor i en social formation lever i ”en annan tid” än sina 
samtida medmänniskor eftersom deras klass ännu inte i sin helhet transformerats av den kapi-
talistiska temporaliteten, d.v.s. det under kapitalismen hegemoniska sättet att uppfatta och 
hantera tid och dess värde i termer av pengar och produktivitet, se Bloch 1985:111–122. Idag 
används begreppet dock för det mesta utan denna marxistiska koppling till en ekonomiskt 
determinerad linjär utveckling, fokus ligger mer på att försöka beskriva blandningen av olika 
sociala och kulturella temporaliteter. 
38 Jfr. Peter Glotz (1999) som i detta sammanhang varnar för en framtida kulturkamp mellan 
”påskyndarna” och ”inbromsarna” där de förra bejakar ett snabbt vardagsliv med effektivitet 
och teknisk utveckling som ideal, medan de senare framhåller betydelsen av att åter integrera 
människan och hennes handlingar i naturens rytmer. 
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ersatts av kapitalismen som kvasireligiös uppenbarelse. Men kapitalismen 
som extremt kultisk ideologi saknar, som Benjamin (1991[1921]:100ff) på-
pekar, till skillnad från tidigare religioner en vision om en bättre, gemensam 
framtid. Skillnaden mellan vardag och helg, det vill säga även mellan profant 
och sakralt, utplånas när veckans alla dagar förvandlas till helgdagar för en 
ansträngd dyrkan av det kapitalistiska systemet. Kristendomens framtida 
himmelrike och syndarnas förlåtelse har i kapitalismen trängts undan av en 
ständigt pågående, världslig skuldbeläggning som successivt förstör basen 
för en gemensam tillvaro.39 Ett konkret uttryck för denna utveckling är 
trygghetssystemens remoralisering där solidaritetsprincipen ersätts med ob-
ligatoriska prestationer, disciplinering och en fullständig underkastelse under 
arbetslinjen (Schatz 2004: 286ff). 

Den mänskliga tiden – i lönearbetets skugga 

Även om en total klyvning av samhället i påskyndare och inbromsare verkar 
avlägsen, finns anledning att närmare granska sambanden mellan människors 
faktiska tidsanvändning och ojämlikheten i fördelningen av tidsmässig väl-
färd. Tillgång till obunden, ledig tid har beskrivits som 2000-talets nya rike-
dom (Beck 1999:65), men för att denna tillgång ska bidra till ökad allmän 
välfärd krävs en hög grad av individuellt självbestämmande över den lediga 
tiden och inte minst en ändrad värdering av tid som bryter den hegemoniska 
kopplingen av tidens värde till förvärvsarbetet där den mänskliga tiden för-
vandlas till en handelsvara. Ty trots tidsmässig pluralism och osamtidighet är 
den generella tendensen i de senkapitalistiska samhällena att det temporala 
möjlighetsutrymmet för människornas livsprojekt och beslut, det som Hei-
degger (1972:145) kallar för utkast,40 alltmer framstår som en hönsbur av 
glittrande kattguld snarare än som arena för självförverkligande och frihet. I 
konfrontationen med vardagslivets krav använder den moderna människan 
visserligen tiden på ett virtuost sätt med hjälp av olika hjälpmedel och tekni-
ker som budgetering, simultana aktiviteter och långsiktig planering. Tiden 

                                                      
39 Benjamin (1991[1921]:100f): ”Kapitalismen är högtidlighållandet av en kult utan dröm och 
utan nåd. Där finns ingen ”vardag”, ingen dag som inte är en helgdag med den förfärliga 
innebörden av utvecklingen av allehanda sakral pomp och den yttersta anspänningen hos den 
dyrkande…. I detta ligger det historiskt oerhörda hos kapitalismen, att religion inte längre är 
tillvarons reform utan dess sönderdelning” (egen översättning). Se även Baecker 2003 samt 
Deutschmann 2001a, 2001b och 2003). 
40 Enligt Heidegger utvecklar sig varat med syfte på livets möjligheter och han beskriver 
livets temporala dimension, som han kallar för tidslighet (”Zeitlichkeit”), som grundstruktur 
vilken utgör basen för varats övriga strukturer (Heidegger 1972:304-327, 436ff). Heideggers 
ambition i Sein und Zeit var att frilägga tiden som varats transcendentala horisont, d.v.s. som 
aprioriskt villkor för alla funderingar om varat (varats temporala determination). Dessvärre tar 
Sein und Zeit (boken förblev ett fragment) slut på just den punkt där Heidegger ska härleda ett 
allmänt tidsbegrepp. 
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uppfattas inte längre som given, utmätt ram – från vaggan till graven41 – utan 
som en knapp och dyrbar resurs vilken det gäller att utnyttja optimalt. Synen 
på tid som en begränsad tillgång vilken måste förvaltas enligt nyttomaxime-
ringsprincipen innebär att tiden transformeras till en ekonomisk faktor vars 
värde fastställs beroende på vad tiden kan användas – eller inte användas – 
till, samt hur andra bedömer värdet av de valda aktiviteterna. Denna värde-
ring är i sin tur baserad på en socialt och kulturellt determinerad taxonomi av 
sysselsättningar och tidsfördriv där arbetet i allmänhet och lönearbetet i syn-
nerhet har kommit att bli den hegemoniska normen för värdefull tidsanvänd-
ning i de kapitalistiska samhällena. 

Den konceptuella – men inte nödvändigtvis värdemässiga – motpolen till 
lönearbetet är enligt denna taxonomi den arbetsfria, lediga fritiden, ett be-
grepp som har tolkats mycket olika i olika historiska epoker, klasser och 
samhällen.42 Den senkapitalistiska fritiden och dess nöjesaktiviteter fram-
ställs i Horkheimers och Adornos (1988[1944]:145) dystopiska analys av 
kulturindustrins förlustelsemöjligheter som:  

[E]n förlängning av arbetet under senkapitalismen. Den eftersöks av den 
som vill undfly den mekaniserade arbetsprocessen, för att sedan ånyo orka 
med den. (egen översättning) 

 
Fritiden kan emellertid enligt Adorno och Horkheimer aldrig bli till detta 
eftertraktade frirum utanför den kapitalistiska produktionssfären utan förblir 
en skuggbild av förvärvsarbetet, ytterligare en arena där ett innehåll som 
visar möjligheten till emancipation trängs undan av en automatiserad se-
kvens av likartade handlingar.43 Frankfurtskolans dystra bild av fritid som 
genomsyrad av en ekonomisk och byråkratisk systemrationalitet har dock 
ifrågasatts av olika forskare, i synnerhet inom den brittiska cultural studies-
skolan där forskarna i stället lyfte fram fritidens och fritidsaktiviteters poten-
tial för frigörelse, motstånd och kreativitet (se bl.a. Hall 1980; Hebdige 1979 
och 1988 samt Corrigan & Willis 1980).44 

                                                      
41 Jfr. Arendt 2000:276 som försöker balansera Heideggers fokus på dödens betydelse för 
varats temporala projektioner och utkast genom att framhålla födelsen (och dess livsgivande 
funktion, dess ”Gebürtlichkeit”) som ett lika konstitutivt element för livets temporala ram.  
42 Historiska genomgångar av fritidsbegreppet och dess relation till arbetet finns i bl.a.: 
Arendt 2000; Burke 1995; Goodale & Godbey 1988; de Grazia 1962 samt Welskopf 1962. 
43 Horkheimer & Adorno (1988[1944]:145: ”Men samtidigt har mekaniseringen i sin genom-
gripande determination av förnöjelsevarornas produktion en sådan makt över fritidsutövaren 
och hennes lycka att hon inte kan erfara mer än arbetsprocessens efterbilder. Det simulerade 
innehållet är blott förbleknad förgrund; vad som inpräntas är den automatiserade sekvensen av 
normerade förrättningar. Det går endast att undvika arbetsprocessen i fabrik och kontor ge-
nom att anpassa sig till den på fritiden. All förströelse lider obotligt av detta” (egen översätt-
ning). 
44 Forskarna inom denna tradition instämmer visserligen i Frankfurtskolans beskrivning av 
fritid som ett område av vardagslivet som påverkas kraftigt av kapitalismens systemrationali-
tet men de menar att denna kolonisering är långtifrån total. Fritiden beskrivs som en omtvistad 
del av vardagslivet där folkliga traditioner av motstånd mot maktens hegemoni på vissa områ-
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Arbete bortom nödvändighetens rike – från mörkret stiga vi mot 
ljuset 

Frihetens rike börjar i själva verket först där det arbete som är bestämt av 
nödtvång och yttre ändamålsenlighet upphör; det ligger alltså enligt sa-
kens natur bortom den egentliga materiella produktionens sfär. (…) Detta 
naturnödvändighetens rike utvidgar sig under sin utveckling, emedan be-
hoven utvidgas; men samtidigt utvidgas de produktivkrafter som tillfreds-
ställer dessa behov. Inom detta område kan friheten bara bestå i att den 
samhälleliga människan, de förenade producenterna, rationellt reglerar 
denna sin ämnesomsättning med naturen, bringar den under sin gemen-
samma kontroll i stället för att behärskas av den som en blind makt; full-
bordar den med minsta möjliga kraftansträngning och under de betingel-
ser som för den mänskliga naturen är mest värdiga och adekvata. Men det 
förblir alltid ett nödvändighetens rike. Bortom detta börjar den mänskliga 
kraftutveckling som är sitt eget ändamål, frihetens sanna rike, som emel-
lertid bara kan blomstra med detta nödvändighetens rike som sin grund-
val. Att förkorta arbetsdagen är grundbetingelsen. (Marx 1973[1894]:726) 

 
I ovanstående, ofta återgivna citat från Kapitalets första band poängterar 
Marx att nyckeln till människans emancipation från naturgivna såväl som 
historiska och sociala begränsningar ligger i kontrollen av såväl produk-
tionsprocessen som arbetstiden. Förfoganderätten över människors disponib-
la tid är fundamental för Marx’ klassbegrepp och analys av det kapitalistiska 
systemets produktion av absolut och relativt mervärde som förutsätter arbe-
tets formella respektive reella subsumtion under kapitalet.45 Definitionen av 
begreppet arbete är som redan kortfattat diskuterades i inledningen omtvis-
tad, inte minst eftersom begreppet är så ideologiskt laddat och skärnings-
punkten för ett antal socialpolitiska och moralfilosofiska diskurser.46  

Den sociologiska diskussionen handlar dels om vilka konkreta mänskliga 
aktiviteter som arbetsbegreppet ska omfatta och dels om dessa aktiviteters 
sociala mening och värde. Marx, som i sina skrifter utvecklade ett ganska 
omfattande och inkluderande arbetsbegrepp, framhåller några viktiga aspek-
ter som karakteristiska för det mänskliga arbetet. Marx ser arbetet som en 
historisk kategori med mycket skiftande innehåll beroende på historisk samt 
social och kulturell kontext. Arbetet beskrivs av Marx, vars syn på arbete i 
stor utsträckning tar avstamp i Hegels idéer, som en aktiv, medveten och 

                                                                                                                             
den har potential att stå emot systemvärldens krav på effektivitet och rationell tidsanvändning 
och fritidens kommersialisering. En utveckling av dessa synpunkter har under senare år lett 
fram till ett fördjupat intresse för betydelsen av vardagliga konsumtionsmönster för fritiden 
(se bl.a. Cross 1993 och 2000; Gronow & Ward 2001; Douglas & Isherwood 1996 samt Ko-
shar 2002). 
45 Begreppet subsumtion samt den av Marx introducerade skillnaden mellan formell respekti-
ve reell subsumtion presenteras och diskuteras utförligt längre fram i detta kapitel, se avsnitt 
2.3 under rubriken Lönearbete, mervärdesproduktion och tidsdisciplin. 
46 En detaljerad genomgång av olika arbetsbegrepp i ett sociologiskt perspektiv finns i Karls-
son 1986. 
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reflexiv process i vilken människan bearbetar och förändrar sin omvärld, 
både i syfte att säkra sin överlevnad och för att göra världen bättre. Arbete är 
därtill till sin natur en social aktivitet och nära kopplat till fördelning av 
makt, social status och ekonomiska resurser. Marx hade en i grunden positiv 
syn på det mänskliga arbetet som under de rätta sociala förhållandena kan 
vara en frigörande handling.47 

Arendt (2002[1958]:33ff) skiljer i sin analys av mänskliga aktivitetsfor-
mer och deras betydelse för människans fundamentala livsvillkor mellan tre 
väsenskilda aktiviteter: arbete, tillverkning och det kommunikativa handlan-
det. Arbetet definieras av Arendt i anslutning till Marx’ definition som en 
tvingande nödvändighet för att säkra människans överlevnad. I de klassiska 
grekiska och romerska samhällena hänfördes denna typ av handling till hus-
hållets privata domän. Arbetet beskrivs av Arendt (2002[1958]:104ff) som 
improduktivt såtillvida att dess produkter är avsedda för konsumtion, de 
förbrukas mer eller mindre omedelbart. Tillverkningen avser till skillnad 
från arbetet den skapande människans (homo faber) utformning av en varak-
tig men artificiell värld av föremål som har större omfattning än individernas 
enskilda livsprojekt. Tillverkningens produkter är mer varaktiga än arbetets 
och avsedda att användas under en längre tid. Det kommunikativa handlan-
det slutligen sammankopplas av Arendt med den antika offentligheten, med 
ett frihetligt politiskt samtal av jämlika medborgare som äger rum i det of-
fentliga rummet, exempelvis på marknadstorget (Arendt 2002[1958]:382ff). 

Marx’ löften om arbetets emancipation och frihet i arbetet kan enligt 
Arendt trots produktivkrafternas enorma utveckling under kapitalismen inte 
infrias. I stället för att använda produktivitetsvinsterna till att skapa mer le-
dig tid för kontemplation jagas lyckan i en accelererande konsumtion. Denna 
jakt efter den snabba lyckan är enligt Arendt anledningen till att det moderna 
samhällets ekonomi präglas av slöseri och misshushållning med såväl natur-
liga som mänskliga resurser (Arendt 2002[1958]:105ff, 158ff, jfr. Sanne 
2005). Bataille (1991[1949:60ff] går i sin analys ett steg längre när han häv-
dar att slöseriet med resurser, produkter och tid, som han kallar ”den för-
dömda delen” och som enligt honom kännetecknar alla ekonomiska system, 
har blivit kapitalismens viktigaste drivkraft. Den rationaliserade masspro-
duktionen av varor och tjänster nödvändiggör allt större insatser från konsu-
menterna för att använda och förbruka produkterna, till exempel i form av 
lyxkonsumtion eller stora spektakel. Det kapitalistiska systemets allt mer 

                                                      
47 Marx 1968[1867]:192: ”Arbetet är i förstone en process mellan människa och natur, en 
process i vilken människan genom sin egen aktivitet förmedlar, reglerar och kontrollerar sitt 
utbyte med naturen. Hon uppträder själv som en naturmakt gentemot naturens råvaror. Natur-
krafterna som är en del av hennes kropp, armar och ben, hjärna och hand, sätter hon i rörelse 
för att tillägna sig naturens råvaror i en för hennes eget liv användbar form. Genom denna 
rörelse påverkar hon den för henne externa naturen och förändrar den, samtidigt som hon 
förändrar sin egen natur. Hon utvecklar sina slumrande möjligheter och underkastar sina 
krafters spel sitt eget herravälde.” (egen översättning). 
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krävande och intensiva konsumtionsformer tar sig enligt Bataille på grund av 
produktionens ständigt ökande volym synnerligen destruktiva uttryck som 
exempelvis återkommande krig eller den omfattande skövlingen av såväl 
naturliga som sociala livsmiljöer. 

Inom sociologin reserverades arbetsbegreppet från 1950-talet och framåt i 
enlighet med strukturfunktionalismens uppdelning av de sociala systemens 
grundläggande funktioner främst för lönearbete inom det ekonomiska delsy-
stemet, vars funktion är att säkerställa samhällets anpassning till de materiel-
la grundvillkoren samt att reglera produktionsmedlen. Oavlönade aktiviteter 
i exempelvis hemmet eller föreningar räknades till ett annat delsystem (den 
sociala integrationen) och ansågs därför inte vara riktigt arbete. Gorz (1989 
och 1994) utgår i sin analys av arbetets betydelse i det senmoderna samhället 
från en lika snäv definition av arbete, dock på grundval av ett annorlunda 
teoretiskt perspektiv. Mänskliga aktiviteter måste enligt Gorz (1994:53ff) 
uppfylla följande tre grundläggande villkor för att räknas som arbete. För det 
första måste de utföras i den offentliga sfären och inte den privata. För det 
andra bör dessa handlingar riktas mot andra individer som sociala, inte pri-
vata individer; och för det tredje måste handlingen ha ett socialt erkänt vär-
de, det vill säga kunna säljas (eller utföras av en annan mot betalning, Gorz 
1994:61ff). Även Gorz exkluderar således det mesta av hushålls- och om-
sorgsarbetet från sitt arbetsbegrepp, men till skillnad från det funktionalistis-
ka perspektivet är arbetets frigörande potential, som skulle kunna realiseras 
under andra produktionsförhållanden än de senmoderna kapitalistiska, cen-
tral för hans teoretiska perspektiv på arbete. 

Funktionalismens snäva arbetsbegrepp har kritiserats från olika håll men 
framför allt av feministiska forskare som menar att det bortser från och ned-
värderar betydelsen av oavlönade aktiviteter, både sådana som skapar eko-
nomiska värden (som egenproduktion i hushållet, se Illich 1981) eller repro-
ducerar sociala institutioner (som omsorg i familjen eller frivilligt arbete i 
föreningar, se till exempel Davies 1987 och 1990). Glucksmann (1995:67f), 
som myntade begreppet ”total social organisation of labour”, menar att alla 
mänskliga aktiviteter som på något sätt är relaterade till den sociala arbets-
delningen, till exempel hemarbete men också upprätthållandet av sociala 
kontakter som underlättar för lönearbetet viktiga informationsflöden, måste 
anses vara ett arbete även om dessa aktiviteter sker i helt andra domäner än 
förvärvsarbetslivet. Eftersom ett av denna avhandlings syften är att undersö-
ka hur människors arbete är relaterat till värderingen av tid och tidsanvänd-
ningar som gäller andra aktiviteter än arbete anser jag att det är viktigt med 
ett brett arbetsbegrepp som följer människors syn på vilka aktiviteter som 
räknas som arbete. Begreppet arbete används därför i denna avhandling för 
att beskriva människans alla avlönade och oavlönade aktiviteter, fysiska 
såväl som intellektuella, med vilka hon formar sina givna omgivningar. 
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2.2 Fritid – animal laborans’ andrum i ekorrhjulet? 

Rien faire comme une bête (att inte göra någonting som ett djur), att ligga 
på vattnet och fridfullt titta upp mot himlen, ’vara, inget annat, utan vida-
re determination eller fullbordan’ skulle kunna ersätta processen, hand-
lingen, fullföljandet för att på så sätt verkligen inlösa den dialektiska lo-
gikens löfte att mynna ut i sitt ursprung. Inget abstrakt begrepp kommer 
närmare utopins uppfyllelse än begreppet den eviga freden. (Adorno 
2003[1944–1947]:177, egen översättning) 

 
En granskning av fritidens olika definitioner i Europa från antiken fram till i 
dag ådagalägger två dominerande och delvis motsatta synsätt på fritid som 
socialt tidsarrangemang. Båda uppfattningarna bygger på distinktionen mel-
lan arbete och fritid som den sociala tidsordningens mest grundläggande 
kategori för värderingen av människors vardagliga tidsanvändning. De skil-
jer sig emellertid åt i fråga om hur arbete respektive fritid värderas i förhål-
lande till varandra. Å ena sidan står antikens uppfattning av fritiden som ett 
självändamål, som ett temporalt utrymme för frihet och kontemplation obe-
roende av människans behov av materiella resurser och det nödvändiga arbe-
tet. Under antiken associerades fritid endast med fria medborgare och inte 
med slavar eller arbetande kvinnor. Arbete betraktades som ett nödvändigt 
ont och som rentav skadligt för personligheten, medan fritiden uppfattades 
som friheten från tvånget att syssla med enkla göromål.48 Å andra sidan finns 
den inom det kapitalistiska produktionssättet hegemoniska synen på fritid 
som arbetstidens underordnade komplement eller residualkategori som arbe-
taren måste göra sig förtjänt av genom sina arbetsinsatser. Fritiden förvand-
las samtidigt till en plats för rekreation, det vill säga ett temporalt utrymme 
för vila i syfte att återhämta krafter för kommande arbetsinsatser.49 Dagens 
dominerande synsätt på fritid som rekreationstid där man är ledig från löne-
arbetet tog form under reformationen och den tidiga kapitalismen. Dikoto-
min mellan kategorierna lönearbete och fritid kom fortsättningsvis att karak-
teriseras av en bristande symmetri. Lönearbetet upphöjdes till livets mest 
centrala kategori gentemot vilken fritiden, i enlighet med den protestantiska 
arbetsetiken, framställdes som en sysslolös viloperiod vars främsta syfte 

                                                      
48 Helldén (1978:40ff) framhåller att den nutida uppfattningen att antikens greker såg ner på 
fysiskt arbetet är en grov förenkling som behöver nyanseras. Den negativa bilden av arbetet 
bygger i stor utsträckning på Platons och Aristoteles betraktelser kring hushållets funktion och 
arbetsfördelning samt slaveriets legitimitet. I själva verket präglades det antika grekiska kultu-
ren enligt Helldén under lång tid innan Platon och utvecklingen av ett hierarkiskt stånds- och 
slavsamhälle av en positiv syn på arbetet. Även Welskopf (1962:6ff) skriver att fysiskt arbete 
i det antika grekiska vardagslivet mycket väl kunde ha positiva konnotationer. Ändå stod 
fysiskt arbete konceptuellt i skarp kontrast till den av grekerna uppskattade fritiden eller vilan, 
som till skillnad från arbete och slaveri markerade att människan är herre över tiden, och inte 
tvärtom. 
49 Se Welskopf 1962 för en detaljerad beskrivning av dikotomin fritid/arbete i det antika 
Grekland. Jfr. Hemingway 1996:27 och de Garcia 1962:11–21. 
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ansågs vara förbättringen av arbetsprestationen (Norling & Gunnarsson 
1994:102f; jfr. Hemingway 1996:31ff, Karlsson 1978:95ff). 

För 1800-talets samhällsforskare framstod lönearbetet som modernitetens 
centrala kategori. Vare sig fritiden uppfattades som utrymme att etablera 
frihetens sanna rike utanför den industriella produktionens tvångsmekanis-
mer, som hos Marx, eller som arena för en kollektiv reproduktion av samhäl-
lets ordning, som hos Durkheim, diskuterades den alltid i termer av lönear-
betets negation. En ny tolkning av fritiden som en självständig del av livet, 
vilken delvis anknyter till den klassiska synen på vita contemplativa med ett 
egenvärde oberoende av arbetet, formuleras i två klassiska texter, för det 
första Lafargues (1980[1883]) redan omnämnda Rätten till lättja och för det 
andra Veblens (1970[1899]) The Theory of the Leisure Class. Veblen fram-
håller i sin studie av överklassens iögonfallande fritidskonsumtion fritidens 
ambivalenta karaktär som både obunden tid och förpliktande statusmarkör. 
Eftersom iögonfallande fritidskonsumtion under lång tid har varit överklas-
sens privilegium har fritid blivit en symbol av social dominans och därför 
attraktiv för en uppåtsträvande medelklass. Enligt Veblen är det således friti-
dens positionerande karaktär som utgör dess lockelse, inte innehållet i de 
aktiviteter som kan utföras på fritiden. Lafargue ställer i sin analys av indu-
strisamhällets utveckling lönearbetets disciplinerande karaktär och destrukti-
va effekter mot fritidens frigörande potential. Fritiden har enligt Lafargue ett 
viktigt egenvärde men för att detta värde ska realiseras måste fritid lösgöras 
från den kapitalistiska reduktionen till enbart temporalt utrymme för rekrea-
tion och återställande av arbetsförmågan. Lafargues negativa syn på lönear-
betet utvecklades av Russell som i sin skrift In Praise of Idleness 
(2004[1932], se även 1996[1930]) kritiserade rådande synsätt på lönearbetet 
och dess värde som enligt honom bygger på falska moraliska förställningar 
om verksamhet som en dygd och sysslolöshet som en last: 

Like most of my generation, I was brought up on the saying: ’Satan finds 
some mischief for idle hands to do. ’ Being a highly virtuous child, I  
believed all that I was told, and acquired a conscience which has kept me 
working hard down to the present moment. But although my conscience 
has controlled my actions, my opinions have undergone a revolution. I 
think that there is far too much work done in the world, that immense 
harm is caused by the belief that work is virtuous, and that what needs to 
be preached in modern industrial countries is quite different from what 
always has been preached. (Russell 2004[1932]:1) 

 
Beröringspunkten för såväl Lafargues som Veblens betraktelser är trots deras 
skillnader i synen på fritidens funktion insisterandet på att fritid, utöver den 
rent kvantitativa definitionen som disponibel, tid fri från lönearbetets för-
pliktelser, måste analyseras kvalitativt utifrån dess sociala betydelse. Under 
1960- och 70-talen började många forskare intressera sig för hur fritiden, 
såsom ram för social interaktion, samspelar med andra sociala system och 
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institutioner, främst arbete och familj. Fritid uppfattades inte längre som ett 
distinkt och avgränsat aktivitetsfält utanför förvärvsarbetet, utan som deter-
minerad av, och invävd i, vardagslivets skiftande förutsättningar under män-
niskans livslopp. Fritidens sociala dimension associerades också i högre grad 
än tidigare med dess upplevelsedimension i och med att fritid beskrivs som 
ett socialt och kulturellt avgränsat fält för individers utveckling och prövning 
av personliga identiteter och sociala roller (Kelly 1983:14–24). 

Under tiden efter andra världskriget fram till slutet av 1970-talet ökade 
fritidens andel av svenskarnas disponibla tid i och med minskad veckoar-
betstid, större antal semesterdagar samt sjunkande pensionsålder. Samtidigt 
minskade skillnaderna mellan olika socialgruppers fritidsmönster, dock mest 
vad gäller fritidens kvantitet (Tåhlin 1985:95ff). Tiden som ägnas åt olika 
fritidsaktiviteter skiljer sig inte systematiskt åt mellan olika välfärdsstatsre-
gimer i OECD-länderna, även om såväl inkomstspridningen som den ge-
nomsnittliga arbetstiden skiljer sig kraftigt mellan dessa länder (SCB 
1993:26, se även Gershuny 2000).50 En tänkbar anledning till denna para-
doxala utveckling med en ökad upplevelse av tidsbrist som följd av en större 
tillgång till disponibel, ledig tid är fritidens tilltagande rationalisering och 
upplevelsetvång som Adorno (2003[1944–1947]:147–159) hänför till den 
alienerade människans behov att fly lönearbetets leda och känsla av uttråk-
ning med hjälp av upplevelseindustrin vars ytliga och massproducerade nö-
jen emellertid endast ökar hennes alienation. För att legitimera fritidens ex-
propriering etableras skenbart tydliga demarkationslinjer mellan lönearbete 
och fritid samtidigt som fritidens kommodifiering och rationalisering de 
facto omöjliggör en skarp gränsdragning mellan dessa områden.51 I båda 
dessa vardagliga domäner styrs människornas aktiviteter av samma kapitalis-
tiska nyttorationalitet som betingar alltmer långtgående krav på att inte spilla 
värdefull tid i onödan. Hela den moderna människans tidsanvändning präg-
las enligt Adorno av hennes uppmärksamhetskrävande strävan att manifeste-
ra och förverkliga sin personlighet, sitt själv, fastän hon varken i arbetslivet 
eller på fritiden har speciellt mycket inflytande över att bestämma vilket 
själv som ska förverkligas. Den existentiella tomhet som uppstår när allt 
större områden av vardagslivet organiseras i enlighet med den kapitalistiska 
produktionens rationalitetskriterier döljs av en närmast exhibitionistisk upp-
tagenhet och hastighetsdyrkan. Adorno beskriver denna process av tilltagan-
de kontrollförlust och acceleration på följande sätt: 

                                                      
50 Möjligen tittar man något mer på TV i de länder som vanligen sorteras under den liberala 
marknadsregimen, det vill säga främst USA och Storbritannien, se Norling & Gunnarsson 
1994:104. 
51 Adorno 2003[1944–1947]:148: ”Samtidigt som arbete och nöje strukturellt sett blir allt mer 
lika varandra, åtskiljs dem med hjälp av osynliga demarkationslinjer allt striktare. Ur båda 
fördrivs på samma sätt såväl lust som mening. Här som där råder blodigt allvar och pseudoak-
tivitet.” (egen översättning). 
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Alla måste hela tiden ha planer. Fritid pockar på att utnyttjas. Den plane-
ras, i likhet med en affärsverksamhet, med besöket av alla möjliga evene-
mang eller också enbart genom att fyllas med snabbast möjliga transpor-
ter. (...) [P]å detta sätt upprepas allmänt produktionsprocessens former i 
privatlivet eller i områden av arbetet som är undantagen dessa former. 
Hela livet ska se ut som ett yrke och genom denna likhet dölja vad som än 
så länge inte omedelbart ägnas åt förvärvslivet. (Adorno 2003[1944–
1947]:157, egen översättning) 

 
Konsekvensen av denna paradoxala situation, där fritiden enligt samma prin-
ciper som styr den kapitalistiska massproduktionen ska utnyttjas nyttoratio-
nellt i syfte att manifestera individens personliga särprägel och därigenom 
markera hennes distans från massproduktionsprocessen, är att många männi-
skor i dag försöker pressa in för många aktiviteter i för lite ledig tid vilket 
resulterar i ökande stress (Garhammer 1998 och SCB 2003). Mot bakgrund 
av denna tilltagande upplevelse av fritidsstress, som i många fall förstärks av 
stress på arbetsplatsen,52 framstår tiden inte längre som möjlighetsutrymme 
utan som en begränsning, ett fängelse skapat av kraven på noggrann plane-
ring och balansering av den tillgängliga tidens allokering till förvärvsarbete, 
familj, vänner, utbildning, kompetensutveckling, etablering och underhåll av 
sociala nätverk, fritidsaktiviteter etcetera. Stresskänslan späs på ytterligare 
av insikten att det inte finns någon enkel utväg ur detta fängelse eftersom det 
inte går att utöka dygnets 24 timmar. 

Upplevelsesamhällets paradoxala imperativ. Vila! Nu! Fort! 

Under senmoderniteten utformas och upplevs således arbete och fritid enligt 
samma rationella utvecklingsparadigm som en arena för frihet och självför-
verkligande och många människor sätter nuförtiden enligt Hochschild upp 
snarlika mål för förvärvsarbetets och fritidens idealiska innehåll och mening. 
Både lönearbetet och fritiden tenderar att utföras och levas med samma höga 
takt vilket medför att tidsupplevelserna flyter samman (Hochschild 
1997:46ff). Individen befinner sig ständigt i situationer som definieras som 
personliga utmaningar vilka hon bör vara beredd att ta itu med för att utveck-
las som människa, både i förvärvsarbetet och i privatlivet. Vardagslivet upp-
fattas som mycket innehållsrikt men också som väldigt krävande eftersom 
samma höga takt ska hållas hela tiden och i alla vardagslivets domäner, med 
endast korta vilostunder. Även dessa vilostunder, exempelvis lunchmöten 
med vänner, måste planeras minutiöst. Det vardagliga utrymmet för rekrea-
tion, kontemplation och spontaneitet krymper och underkastas effektivitetens 
krav, samtidigt som fritid och rekreation har blivit mer varuinriktad och kon-
sumtionsstyrd. Ändå tar det, som Burenstam Linder (1970:96ff) påpekar, 

                                                      
52 Se t.ex. Internationella metallfederationen 2001; Lundberg, Krantz & Berntsson 2003; 
Roxburgh 2006 & Socialstyrelsen 2003. 
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fortfarande tre timmar att gå på operan och trots vissa avantgardistiska för-
sök53 har finkulturen hittills motstått den samtida accelerationstrenden. Den 
senmoderna utvecklingen mot en snabb konsumtion av kondenserade upple-
velser är däremot påfallande när det gäller den kommersiella masskulturen, 
till exempel i form av musikvideor och dokusåpor. TV-zapparen, vars strä-
van att konsumera flera upplevelser omöjliggör en djupare kontemplation av 
en upplevelse, förkroppsligar den logiska utvecklingen av ambitionen att 
utnyttja den knappa och värdefulla disponibla tiden så effektivt och rationellt 
som möjligt.54 Resultatet av senmodernitetens motsägelsefulla temporala 
värdesystem, enligt vilket både lönearbete och fritid bör tillskrivas högsta 
prioritet, är människor som drömmer om att vara tidsrika samtidigt som de i 
vardagslivets samtliga domäner tvingas stressa och spara tid, utan att för den 
sakens skull kunna uppfylla sina ambitioner att både göra ett bra jobb och 
leva upp till det idealiska familjelivets normativa krav på närvaro och enga-
gemang (Hochschild 1997:235ff). 

Accelerationen av fritiden är ett generellt fenomen i västvärldens industri-
aliserade länder, men det är långtifrån alla människors vardagsliv som kän-
netecknas av en hög arbets- eller fritidstakt. Individerna som håller hög takt i 
såväl lönearbetet som på fritiden har dock blivit allt fler. Den ekonomiska 
rationaliseringslogikens prägling av människornas syn på sin disponibla tid – 
man kan aldrig spara tillräckligt – innebär att den senmoderna människan allt 
snabbare sparar tid på ett område av vardagslivet som hon sedan använder 
för att ännu snabbare spara ännu mer tid på ett annat område. Men till skill-
nad från pengar kan sparad tid som redan diskuterats varken lagras för fram-
tida användning eller förräntas, den kräver omedelbar konsumtion. I jakten 
på mestadels ganska små tidsvinster använder människan tidsbesparande 
produkter, tjänster och tekniska system bara för att upptäcka att hon måste 
arbeta mer för att ha råd med dessa hjälpmedel. Burenstam Linders (1970) 
betecknar som tidigare nämnts mekanismerna bakom detta fenomen, där mer 
obönhörligen blir till mindre, som “tidsspararens dilemma”. 

Människans oro att gå miste om konsumtionsmöjligheter och intressanta 
upplevelser är emellertid långt ifrån något dagsaktuellt fenomen utan har 
utvecklats under lång tid i samband med det moderna samhällets framväxt. 
Georg Simmel beskrev redan år 1900 denna moderna, nervösa orolighet, 
som resulterar i snabbt skiftande preferensformationer och flyktiga sociala 

                                                      
53 Till exempel snabbteaterfestivalen 14/48 som sedan 1997 äger rum vartannat år i Seattle. 
Festivalens mål är att 14 teaterpjäser ska skrivas, repeteras och uppföras inom loppet av två 
dagar (48 timmar), se: http://www.1448fest.com/index.html och http://1448fest.blogspot.com. 
54 Zapparens nervösa oro resulterar i ständiga byten mellan olika TV-kanaler för att inte missa 
de program som man för tillfället inte kan se. Zappandet har till och med lett fram till en 
teknisk utveckling där händelsernas samtidighet så att säga byggs in i TV-apparater på vilka 
man kan dela upp bilden för att se flera kanaler samtidigt. En beskrivning av zapparen som 
social typ och zappandet som uttryck för en rastlöst sökande men samtidigt trög och stillastå-
ende, fixerad medialiserad kultur finns hos Virilio 1991 och 1992. 
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kontakter, som kännetecknande för penningekonomins effekt på det sociala 
livet, inte minst i storstäderna:55 

Jag tror att denna hemliga oro, detta rådvilla pockande under medvetan-
dets tröskel som jagar nutidens människa från socialismen till Nietzsche, 
från Böcklin till impressionismen, från Hegel till Schopenhauer och tillba-
ka igen – inte bara har sitt ursprung i det moderna livets yttre hast och 
upphetsning, utan att det tvärtom är ett utryck för, en manifestation, en 
urladdning av ett inre tillstånd. Driven av bristen på något definitivt i sjä-
lens centrum eftersöks ögonblicklig tillfredsställelse i ständigt nya stimu-
lanser, sensationer och yttre aktiviteter; på detta sätt snärjer bristen in 
oss i en virrig instabilitet och rådlöshet som uppenbarar sig än som stor-
stadens tumult, än som maniskt resande, som konkurrensens vilda jakt, 
än som den specifikt moderna trolösheten när det gäller områden som 
smak, anställning, åsikter och relationer (Simmel 2001 [1900]:551, egen 

översättning)  
 

I Simmels efterföljd anser många forskare inom den så kallade tidsekologis-
ka skolan att nutida krav på snabba och omedelbara upplevelser samt direkt 
behovstillfredsställelse dygnet runt och året om sätter stor press på såväl 
sociala som ekonomiska och ekologiska system (se t.ex. Adam, Geißler & 
Held 1998; Adam, Geißler & Held 1995; Geißler & Adam 1998; Geißler 
1999 och Geißler 2000).  

Fritidens upplevelsedimension intar en central roll i Schulzes empiriska 
studie av livet i en större tysk stad i slutet på 1980-talet. Undersökningen 
genomfördes år 1985 i Nürnberg, en stad med cirka 500 000 invånare. Ett 
representativt urval på 1014 individer intervjuades om fritidsaktiviteter, ar-
bete (både avlönat och oavlönat), konsumtionsvanor, politiskt engagemang 
samt hushållets sammansättning och ekonomiska situation. Under intervjun 
berördes även svarspersonens politiska värderingar och attityder. Svarsper-
sonerna fick dessutom fylla i en enkät med frågor som avsåg att ta reda på 
personlighetsdrag och personliga preferenser. Ett tredje led i undersökningen 
utgjordes av ytterligare en enkät som handlade om svarspersonens vardagli-
ga livsmiljö (Schulze 1992:89ff). Schulze, som i sin studie tillämpar och 
utvecklar Simmels idéer om penningekonomins effekter på det sociala livet i 
allmänhet och fritiden i synnerhet, menar att det moderna samhället i allt 
högre utsträckning präglas av en intensiv längtan efter tjänster och upplevel-
ser i jakten på det goda livet. Trängtan efter att utan dröjsmål kunna konsu-
mera upplevelser i form av önskade situationer, produkter eller tjänster – allt 
från transatlantiska resor med överljudsflygplan till personliga gymnastikin-
struktioner – har enligt Schulzes studie blivit en grundläggande dimension i 
många människors identitetsarbete. Personlig lycka förknippas i upplevelse-
samhället i allt mindre omfattning med yttre, materiella omständigheter som 
pengar, lyx eller skönhet. I stället söks en känsla av personlig tillfreds-

                                                      
55 Se även Scaff 2005. 
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ställelse och lycka i inre upplevelser. Hos många människor präglas dock 
detta sökande efter inre upplevelser av rastlöshet och krav på omedelbar 
tillfredsställelse, vilket visar sig stå i direkt motsägelse till den eftersträvade 
upplevelsen av lycka och trygghet. Frågan efter den rätta användningen av 
produkter, tjänster och upplevelser under människans begränsade livstid blir 
enligt Schulze allt viktigare ju fler valmöjligheter hon konfronteras med 
(Schulze 1992:421ff).  

Enligt Gleicks (2001) tämligen dystopiska vision av det hypermoderna 
upplevelsesamhället kommer det individuella, personliga ansvaret för en 
effektiv gestaltning av vardagslivet i framtiden att upphöjas till ett moraliskt 
upplevelseimperativ: upplev ditt liv, gör någonting av det, och gör det nu! 
Världen arrangeras i denna individualiserade jakt efter det goda livet enligt 
en accelererad version av nyttomaximeringsprincipen: optimala intryck och 
upplevelser såväl som maximal vila bör uppnås utan dröjsmål med hjälp av 
en noggrann kontroll av såväl yttre förhållanden som personlig tidsanvänd-
ning. I nonstopsamhällets upplevelsecentra omvandlas vardagskvällar till 
helger och helger till små semestrar. Parallellt med denna – paradoxalt nog 
hedonistiska – sakralisering av den profana, vardagliga tiden ökar otålighe-
ten, även när det gäller möjligheten till vila och kontemplation. Avvaktan 
och långfristig väntan får en mer och mer undanskymd plats i nonstop- och 
kreditsamhället. Får man inte köpa och konsumera en vara, tjänst eller upp-
levelse omedelbart sjunker intresset snabbt och uppmärksamheten fångas av 
nya erbjudanden om potentiella upplevelser (Geißler 1998; se även Geißler 
& Adam 1998 och Müller 1998). 

Egentid – temporalt frirum utanför den kommodifierade tiden? 

Även om fritidens omfattning och betydelse ökar anser många av forskarna 
som refererats ovan att det fortfarande är förvärvsarbetet och den avlönade 
arbetstiden som sätter sin prägel på hela vardagslivets gestaltning, alltså även 
utanför lönearbetet. Men det finns också några fritidsforskare som anser sig 
kunna urskilja en genomgripande förändring i den senmoderna synen på 
fritiden från 1960-talet och framåt (se t.ex. Bardmann 1986; Opaschowski 
1991 och 1993). Denna förändring kan enligt dessa forskare på sätt och vis 
beskrivas som en återgång till antikens syn på fritid. Fritid uppfattas inte 
längre som en temporal överskottskategori bestämd av lönearbetets krav och 
rekreationsbehov, utan som ett självständigt livsområde. Arbete och fritid 
framstår i detta perspektiv som varandras motpoler, där många former av 
arbete (såväl betalt lönearbete som obetalt arbete) förknippas med alienation 
och tvång medan fritid sammanknyts med frihet och möjligheter till upple-
velser och självförverkligande (se Bardmann 1986:25ff; se även Negt 1987 
och Olszewska & Roberts 1989).  

Enligt Frankfurtskolans stränga omdöme är som tidigare diskuterats den i 
forskarnas ögon totalitära fritidskapitalismen inget annat än den totala 
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subsumtionens fulländning där fritid upplevs och hanteras som ett förvärvs-
arbete när familjelivet eller fritidsaktiviteter underkastas en ekonomisk nyt-
tokalkyl enligt vilken insatsen av tid vägs mot upplevt nöje. Fritiden utgör en 
förlängning av lönearbetet och upplevelsekonsumtionen har blivit konsum-
tionsarbete. Baudrillard (1998:74ff) är inne på liknande tankar när han, med 
utgångspunkt i Batailles teorier om ekonomins fördömda del och behovet att 
konsumera produktionens överskott, beskriver den kapitalistiska produktio-
nens utveckling mot ett system där arbetarens främsta uppgift inte längre är 
att producera – eftersom behovet av nödvändigt arbete kontinuerligt minskar 
på grund av den ökade produktiviteten – utan framför allt att konsumera. 
Fritid som en socialt determinerad tidsanvändning handlar enligt Baudrillard 
(1998:151ff) inte längre om tillgång till ledig tid utan om dess demonstrativa 
uppvisande, en överdriven exponering av ledighet som har blivit ett tecken 
på ”inte arbete” trots att det är just det fritiden har omvandlats till: ett exces-
sivt konsumtionsarbete.56  

Det finns som redan diskuterats också enstaka forskare som hävdar att ut-
vecklingen delvis går i motsatt riktning, det vill säga att fritidens normativa 
ideal på frihet, kreativitet och självförverkligande gör intrång i förvärvsar-
betslivets sfär (Gershuny 2000; Hochschild 1997). Färre och färre människor 
i västvärlden arbetar i okvalificerade yrken och för individer med kvalifice-
rade yrken blir lönearbetet, som ofta kännetecknas av stora frihetsgrader när 
det gäller såväl arbetsuppgifter som arbetsscheman, spännande och intressant 
eftersom det erbjuder möjlighet till fokuserat, kreativt arbete samtidigt som 
det är en källa för avkoppling, rekreation och självförverkligande. Familjeli-
vet med dess ofta gränslösa och oförenliga krav, inte minst när det gäller 
tidsanvändningen, upplevs som krävande och stressigt. Lönearbetet håller 
enligt detta synsätt på att förvandlas till fritid och fritid till ett obetalt arbete 
(Hochschild 1997; jfr. Gershuny & Fisher 2003:620f). Även om det kan 
finnas vissa grupper förvärvsarbetande som omfattas av en sådan utveckling 
tyder det mesta på att den allmänna trenden ändå går åt andra hållet; mot ett 
samhälle där fritiden får allt högre status som ett område där man kan hitta 
sig själv, sitt rätta jag (se till exempel Schulze 1992:52ff).  

En motbild till de senmoderna, accelererande och alltmer intensiva upple-
velseimperativen artikuleras av Nowotny (1993) som riktar uppmärksamhe-
ten på den ökande betydelsen av individuella tidsrytmer och personliga 
temporala utrymmen i vardagslivet. Nowotny urskiljer i sin analys av det 
moderna västerländska samhällets tidsstrukturer två motstridiga tendenser 
där en alltmer globaliserad samtidighet utvecklas parallellt med den alltmer 
komplexa sammankopplingen av en ökande mängd av subjektiva tidsupple-
velser (Nowotny 1993:8–23). I anslutning till Elias teori om civilisations-

                                                      
56 Baudrillard 1998:158 ”Its [leisures, författarens anmärkning] fundamental determination is 
the constraint that it be different from working time. It is not, therefore, autonomous: it is 
defined by the absence of working time.” 
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processen beskriver Nowotny hur samtida, tidsrelaterade sociala normer 
internaliseras i dynamisk interdependens med de tidsnormer som är inbygg-
da i dagens tekniska artefakter (Nowotny 1993:96f). Förutsättningen för 
kommunikationens och handlandets samtidighet står enligt Nowotny att fin-
na i konvergensen av enskilda tekniska system till stora tekniska system, till 
exempel telekommunikationssystemet, vars existens inte bara möjliggör 
samtidighet utan även upphöjer den till en nödvändighet (Nowotny 
1993:31ff).  

Accelerationstendensen är enligt henne nära sammankopplad med den 
verksamma människans (homo fabers) tekniska omdaning av världen. Sam-
tidigt med den accelererande sociala tiden och dess krav på social synkroni-
sering ökar betydelsen av den individuellt upplevda ”egentiden” (Eigenzeit) 
vars tillkomst Nowotny ser som nära förknippad med utformningen av den 
borgerliga individens subjektivitet. Genom teknikens hjälp och med medier 
som radio och film, samt med hjälp av privata transportmedel (exempelvis 
cykel eller bil), har denna personliga tid alltmer möjlig- och synliggjorts 
sedan början av 1900-talet. Samtidigt har ett antal av modernitetens viktigas-
te sociala tidgivare, vilka tidigare frambringat synkrona sociala hållpunkter, 
tappat i betydelse. Arbetsdagens början och slut varierar exempelvis numera 
på många arbetsplatser i och med individuella flexibla arbetstider. Ett annat 
exempel utgör massmedier som radio och tv. När det endast fanns ett fåtal 
kanaler att titta eller lyssna på kunde enstaka program, till exempel Kvitt 
eller Dubbelt eller Hylands Hörna, samla en stor del av den svenska befolk-
ningen (Gahlin 1990:69ff). I dag finns en hel rad kanaler att välja på och 
dessutom möjlighet att själv bestämma programinnehållet genom hyr- eller 
köpfilmer samt beställnings-tv. Utvecklingen lyfter fram individuella egenti-
der på bekostnad av social integration (Williams 1975:135–152). Den sam-
hälleligt nödvändiga struktureringen och koordinationen av mångfalden av 
alla individuella egentider kan till viss del uppnås med hjälp av tekniska 
lösningar men den kommer enligt Nowotny också att erfordra sociala och 
politiska interpretationer av behovet till egentid (Nowotny 1993:37ff). 

Den tilltagande sociokulturella friställningen, det vill säga befrielsen från 
kulturella traditioner och normativa livslopp, innebär en ökad valmöjlighet 
mellan olika identiteter men också att identiteten alltid är provisorisk, stadigt 
i rörelse, samt att man är tvungen att välja (Ziehe & Stubenrauch 1986). 
Identitetsformation har bokstavligen blivit ett ständigt pågående, reflexivt 
bygge som kräver många aktiva val och ställningstaganden från individens 
sida, inte minst när det gäller val av upplevelser eller andra typer av fritids-
aktiviteter (Giddens 1991:38f; se även Sörbom 2002:66ff). Detta reflexiva 
upplevelsetryck, där fritiden styrs av det senmoderna, nutidscentrerade upp-
levelseimperativet, är dessutom starkt relaterat till ett ständigt ökande utbud 
av aktiviteter och produkter (Schulze 1992:58ff). Ett socialt lyckat fritidsliv 
är dessutom inte bara förknippat med många och tidskrävande aktiva val 
utan även med en hög grad av konsumtion av varor, tjänster och upplevelser. 
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Men dessa konsumtionsval innebär också att man väljer bort andra konsum-
tionsalternativ vilket åtminstone när det gäller mer centrala och prestigefyll-
da val som till exempel de egna eller barnens fritidsaktiviteter (fotboll, ten-
nis, hockey, golf, piano, dans, keramik etcetera) leder till en djup osäkerhet 
om det gjorda valet verkligen var det rätta, om det passar ihop med den bild 
man vill teckna av sig själv och sin familj. Risken är då överhängande att 
man i slutändan ändå blir besviken trots överflödet på möjligheter. Fritiden 
förvandlas från arena för självförverkligande och personlig frihet till ytterli-
gare en stressfaktor (Schulze 1992: 63ff, se även Opaschowski 1988). 

2.3 Tidens kommodifiering – vara eller icke vara? 

Synen på tid, värderingen av tid samt den faktiska tidsanvändningen har i 
väsentliga avseenden förändrats i och med moderniteten och kapitalismens 
utveckling. Förändringen är tydligast när det gäller människors konkreta 
tidsanvändning men såväl tidens symboliska dimension, det vill säga me-
ningen som tillskrivs tid, synen på tid och värderingen av tid, som de mora-
liska normerna för tidsanvändning, varierar kraftigt både inom och mellan 
olika samhällen, kulturer och historiska epoker.57 Många forskare poängterar 
att den senmoderna värderingen av tid måste ses mot bakgrund av tidens 
kommodifiering i samband med kapitalismens framväxt och lönearbetets 
utbredning som bygger på köpandet och säljandet av mänsklig tid. Nietsche 
är kanske den första samhällstänkare som uppmärksammade relationen mel-
lan tidens kommodifiering, arbetslivets acceleration och den positiva värde-
ringen av förvärvsarbete i en kort reflektion som också föregriper den aktuel-
la diskussionen om tidens moraliska ekonomi: 

Ledighet och lättja. – Det finns en indianmässig vildhet … i sättet som 
amerikanerna traktar efter guld: och deras andfådda jäkt i arbetet – den 
nya världens egentliga oskick – börjar redan genom smittspridning hetsa 
upp det gamla Europa där en väldigt besynnerlig andlöshet breder ut sig. 
Redan nu skäms man för lugnet; att reflektera en längre tid medför näs-
tan samvetskval. Man tänker med klockan i handen, som man äter lunch, 
med ögonen fästa vid börstidningen – man lever som en person som ideli-
gen riskerar att ’gå miste om något’. ’Hellre göra någonting, än ingenting’ 
– även denna grundsats är ett rättesnöre …. Ty livet på jakt efter vinst 
tvingar oss oupphörligen att uttömma våra sinnen till utmattningsgrän-
sen, i en ständig själv-förställning eller överlistning eller antecipation: den 
egentliga dygden är nuförtiden att göra något på mindre tid är någon an-
nan. … Arbetet får alltmer av det goda samvetet på sin sida: förkärleken 
för glädje kallas redan ’rekreationsbehov’ och har börjat skämmas för sig 
själv. (Nietsche 2000[1882]:216f, egen översättning) 

 

                                                      
57 Se Levine 1997; Lundmark 1989 och 1993 samt Wendorff 1985, 1988 och 1989.  
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Enligt Giddens (1981 och 1985) berör kapitalismens specifika form av tids-
mässig kontroll genom tidens varuform och dess centrala roll i skapandet av 
mervärde inte enbart produktionssfären. Tidens kommodifiering och den 
abstrakta tiden har i de moderna samhällena satt sin prägel på alla vardagsli-
vets områden: 

The commodification of time means that time is drawn into the ‘double ex-
istence’ which is the predicating quality of every commodity. Time as lived 
time, as the substance of the lived experience of durée or Being, becomes 
accompanied by the separated dimension of time as pure or formless dura-
tion. … The commodification of time, and it’s differentiation from further 
processes of the commodification of space, hold the key to the deepest 
transformations of day-to-day social life that are brought about by the 
emergence of capitalism. These relate both to the central phenomenon of 
the organization of production, and to the ‘work place’, and also the inti-
mate textures of how daily life is experienced. (Giddens 1981:130f). 

 
Tidens kommodifiering, det vill säga dess omvandling till handelsvara, och 
tidsanvändningens moraliska ordning beskrivs även av Sohn-Rethel (1970) 
som det mest grundläggande villkoret för vardagslivets totala subsumtion 
under kapitalismen. Tidens värde och värderingen av olika tidsanvändningar 
är avgörande för hur människor allokerar tiden i sina vardagsliv. Tidsbudge-
teringen tvingar människor att underordna sig en maktordning där förvärvs-
arbetet har fått en framträdande roll som normativt rättesnöre för alla typer 
av aktiviteter. Sohn-Rethel (1970:20ff, 1985:200ff) framhåller uttryckligen 
att subsumtionen inte bara handlar om den ekonomiska sfären utan att den 
omfattar alla sociala fenomen. Hans ingående granskning av denna genom-
gripande subsumtionsprocess där alla aspekter av livet underordnas lönear-
betet utgår från Marx’ beskrivning av arbetsdelning där kroppsligt arbete 
åtskiljs från tankearbete, en åtskillnad som fullbordar “skilsmässan mellan 
produktionsprocessens andliga potenser och kroppsarbetet och deras för-
vandling till kapitalets makt över arbetet” (Marx 1968[1867]:446: egen över-
sättning). 

Den kommodifierade tiden framstår i ännu högre utsträckning än arbete, 
land och pengar som en fiktiv vara och kommodifierad tid, i form av lönear-
bete, är enligt Marx grundbulten i den kapitalistiska ekonomin. Lönearbetet 
har därmed blivit kapitalismens i särklass viktigaste och universella han-
delsvara. Grundläggande för tidens totala subsumtion under det kapitaliska 
systemet, där alla typer av tidsanvändning relateras till den sociala organise-
ringen av arbete och produktion, är alltså att tid uppfattas som en vara, om 
än med mycket speciella egenskaper. Tillgången till tid är som sagt lika för 
alla människor och tid kan inte på samma sätt som pengar eller värdesaker 
sparas eller ackumuleras.58 Tidens värde skapas och fastställs genom social 

                                                      
58 Brown 1970. Jfr. med Marx beskrivning av skattsamlaren, den irrationella kapitalisten och 
varufetischisten, som använder varor och varuvärlden (marknaden) som medel för att utöka 
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interaktion, vilket innebär att värdeomdömet för det handlande subjektet 
alltid redan är inbäddad i en bestående ekonomisk och social men också 
moralisk ordning. Tid i sig är därmed lika lite som pengar i sig av intresse 
för den moderna människan som måste bedöma värdet av tid utifrån ekono-
miska och moraliska aspekter i relation till hur värde skapas; det vill säga i 
produktionssfären. 

Tidens kommodifiering och tidens nya värde är som Giddens i en för-
längning av Marx’ analys framhåller elementär för vardagslivets upplevelse 
och praktik i senkapitalismen.59 Både han och Elias tar särskilt fasta vid den 
kommodifierade tidens till synes objektiva, kvantifierbara och generella 
natur som ett direkt resultat av tidens förtingligande. Elias (1984:44) talar i 
detta sammanhang om tidens och tidsbegreppets fetischkaraktär där det inte 
längre är människor som använder den sociala tiden utan där tiden kommen-
derar människan.60 Hans analys av den förtingligade tidens fetischkaraktär 
utgår från Marx beskrivning av varufetischismen som har sitt ursprung i 
förtingligandet av det arbete och den arbetstid som ligger bakom varans by-
tesvärde.61 Ett slående exempel på denna fetischisering av tiden och arbets-
moralen är arbetslösas upplevelse av tvång att anpassa sina vardagsliv till en 
”normal” arbetsdags rytm som analyseras närmare med hjälp av begreppet 
”imaginär synkronisering” i kapitel fem och sex.  

Makten över tiden, såväl den tid som ägnas åt lönearbetet som den tid 
som behövs för att säkerställa tillgången till lönearbetare62, ligger enligt 
Marx’ analys till grund för hela den kapitalistiska ekonomin. Bestämmande-
rätten över andras tid etableras och upprätthålls, som diskuteras mer utförligt 
i nästa avsnitt, med hjälp av både externa tvångsmedel, som till exempel 
stämpelklockor, och en institutionaliserad internalisering av tidsdisciplinen 

                                                                                                                             
sin skatt, det vill säga förmera de självständiggjorda (från bytesvärdet frånkopplade) pengarna 
(Marx 1971[1859]:107). Denna skattsamlare är för övrigt enligt Marx 1971[1859]:108: ”såvi-
da hans asketism är förbunden med handlingskraftig arbetsamhet, till religionen väsentligen 
protestant och ännu mer puritan.” (egen översättning). 
59 Giddens 1981:130f: ”The commodification of time is the underlying link between the mas-
sive expansion of the commodity form in the production of goods, on the one hand, and the 
commodification of labour (as labour power) on the other. ... These relate both to the central 
phenomenon of the organization of production processes, and to the ‘work-place’, and also 
the intimate textures of how daily social life is experienced.” 
60 Jämför Stanko & Ritsert 1994:79 samt Øian 2004:182ff 
61 Marx 1969b[1867]:6 om varufetischen: ”Det hemlighetsfulla i varuformen består alltså helt 
enkelt däri, att varorna för människorna återspeglar deras eget arbetes samhälleliga karaktär 
som en objektiv egenskap hos själva arbetsprodukterna, som dessa tings samhälleliga natur-
egenskaper. Därmed återspeglas också producenternas samhälleliga förhållande till totalarbe-
tet som ett samhälleligt förhållande mellan ting, som existerar utanför dem själva.” 
Se även Marx1965 [1863]:503: ”Sålunda lever den kapitalistiska produktionens aktörer i en 
förtrollad värld och deras egna villkor framträder för dem som egenskaper hos tingen, hos 
produktionens materiella element.” (egen översättning). 
62 Jfr. Miriam Glucksmann (1995 och 2000) som med hjälp av begreppet total social organi-
sation of labour försöker fånga det ömsesidiga beroendet av olika former av arbeten (obetalt 
hushållsarbete, hjälp med utbildning, lönearbete m.m.), dock med lönearbetet som styrande 
princip för arbetsdelningens sociala organisation. 
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som ökar i omfattning i takt med att kapitalismen lägger under sig allt fler 
områden av vardagslivet (Elias 1984:99ff). Nödvändigheten av en allmänt 
accepterad tidsdisciplin kan endast delvis motiveras med hjälp av ekonomis-
ka resonemang, i stället åberopas arbetsetiken som moraliskt argument för en 
temporal självdisciplinering. Den ekonomiska sfärens inbundenhet i en spe-
cifik social och kulturell kontext samt ett moraliskt universum poängteras av 
teoretiker som Smith, Mill och Marx och Polanyi medan den åsidosätts inom 
neo-klassisk ekonomisk teoribildning som uttryckligen bortser från såväl 
sociokulturella strukturer som ekonomiska aktörers situationella kontext. 
Betydelsen av moraliska föreställningar för den politiska ekonomin har som 
redan diskuterats under senare år uppmärksammats av bland andra Sayer 
(2000a, 2000b, 2003 och 2004) med utgångspunkt i både Thompsons (1971) 
texter om moraliska ekonomier och Polanyis (Polanyi 2001[1944]) analys av 
fördelningsmekanismer som inte enbart bygger på föreställningar om eko-
nomiska värden utan på omfördelning, reciprocitet och hushållsproduktion. 

Praise our Ford – produktionens rationalisering 

En tydlig utvecklingstendens som lyfts fram av många tidsforskare är att 
människors tidsuppfattning i och med kapitalismens uppkomst har brutits 
loss från sin tidigare inbäddning i livsvärlden. Tidigare starka kopplingar 
mellan människors tidsanvändning och naturliga rytmer som exempelvis 
styrde böndernas arbetsår samt den sociala samordningen av tidsanvänd-
ningar och praktiker ersattes i och med arbetets formella subsumtion under 
kapitalet av lönearbetets rationalitet: kapitalisten köper arbetarnas tid och får 
därmed bestämmanderätten över arbetets innehåll och rytm. Externa faktorer 
som årstidsväxlingar eller dygnets skifte mellan natt och dag (den så kallade 
cirkadianska rytmen) förlorar i betydelse för individens tidsanvändning me-
dan produktionens behov tillsammans med maskinernas takt och fabrikens 
rytm tar överhand. Denna utveckling förstärks i och med arbetets reella sub-
sumtion under kapitalet som innebär en ännu mer genomgripande separation 
mellan arbetsprocess och produkt.63 Medan den förkapitalistiska produktio-
nens temporalitet var centrerad kring produkten och dess egenskaper (till 
exempel hur lång tid det tar att producera ett par bra skor) fokuserar det ka-
pitalistiska produktionssättet på tiden som kostsam produktionsfaktor med 
rationaliseringspotential (hur många par skor som kan produceras inom en 
given tidsperiod). 

I det medeltida skråsystemet som styrde hantverksproduktionen i stora de-
lar av Europa fram till slutet av 1700-talet fastställdes ett produktionstak för 
enskilda hantverkare. Syftet var att undvika konkurrens med löner eller pri-
ser eftersom en av skråets huvuduppgifter var att säkerställa stadiga inkoms-
ter för alla skråmedlemmar och att samtidigt upprätthålla produktionens 

                                                      
63 Marx’ två subsumtionsbegrepp (formell respektive reell subsumtion) diskuteras mer utför-
ligt i nästa avsnitt, Lönearbete, mervärdesproduktion och tidsdisciplin. 
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kvalitet och hantverkets ära (jfr. Lundmark 1989:28f). För de enskilda hant-
verkarna innebar detta produktionstak att det inte fanns någon anledning att 
försöka rationalisera produktionen och därigenom producera fler varor inom 
samma tidsperiod. I stället kunde tiden som var över när produktionstaket 
var nått användas till att producera varor med hög kvalité eller till andra 
aktiviteter utanför hantverksproduktionen (Wendorff 1985:112ff; se även 
Braudel 1985:297ff; de Grazia 1962:40ff och Thompson 1967). 

Enligt Bourdieus (1977:194ff) analys av det kabylska samhället innebar 
det traditionella bondesamhällets låga produktivitet att det var meningslöst 
att mäta, värdera och hushålla med tid (se även Bourdieu 1963). I de kabyls-
ka böndernas livsvärld, som karakteriseras av brist på materiella tillgångar 
och ekonomiska resurser, upplevs inte tidsbrist som ett problem. Upplevel-
sen är den rakt motsatta i dagens senmoderna masskonsumtionssamhälle. Ju 
mer bristen på konsumtionsvaror avtar desto högre blir priset för den tid som 
krävs för att sköta och konsumera dessa varor. Tiden kan till och med kom-
ma att bli mer värd än varorna vilket innebär att det under vissa omständig-
heter blir ekonomiskt rationellt att slösa med varorna genom att inte längre 
sköta eller reparera dem eftersom det blir det enda sättet att spara den dyrba-
ra tiden (Burenstam Linder 1970; Cotte et al. 2004). De kabylska bönderna 
kallade Européernas mekaniska klocka för ”djävulskvarn” eftersom den i 
deras ögon – till skillnad från exempelvis solur – transformerar den levande 
tiden, det vill säga människans cykliska och organiska livstid som rör sig 
mellan glädje och sorg, till en extern, linjär kraft. Européerna försöker be-
härska denna kraft med hjälp av klockan, i stället för att acceptera tidens 
gudomliga natur. Kabylerna var visserligen medvetna om att klocktiden ut-
gör en viktig förklaring till det moderna, kapitalistiska Europas ekonomiska 
framgångar, men de vidhöll att det i själva verket är klockan som behärskar 
Européerna och inte tvärtom. 

Lönearbetets subsumtion under kapitalet får således i förlängningen kon-
sekvenser för tidsanvändningen och tidsupplevelsen även utanför arbetslivet. 
Hardt och Negri betecknar denna utveckling som den totala subsumtionen 
under kapitalet (Hardt, & Negri 2000:255ff; Negri 2003). Med detta begrepp 
försöker Hardt och Negri beskriva det fullständiga underordnandet av alla 
sociala relationer under kapitalet som inträffar när den kapitalistiska ekono-
min helt och hållet har koloniserat alla områden av vardagslivet. I och med 
denna totala subsumtion blir synen på tid som en kvantitativ resurs helt do-
minerande vilket enligt en del tidsforskare även kan förklara den tilltagande 
accelerationen i senmoderna samhällen. Den exponentiella ökningen av ti-
dens ekonomiska värde ökar pressen att utnyttja tiden så rationellt som möj-
ligt, såväl när det gäller arbete – betalt och obetalt – som fritid (se till exem-
pel Burenstam Linder 1970; Rosa 2005; Southerton & Tomlinson 2005; 
Strohkirch 2008 och Wajcman 2008). 

Mot bakgrund av historiska utvecklingen av synen på tid och tidens värde 
framstår aktuella tendenser att uppleva och använda tid, till exempel den 
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ökande upplevelsen av tidsbrist, inte som tvingande nödvändigheter utan 
som resultat av den rådande politiska ekonomin i allmänhet och tidens mora-
liska ekonomi i synnerhet. Med begreppet tidens moraliska ekonomi avses 
som jag har nämnt tidigare det faktum att tid och olika tidsanvändningar inte 
enbart värderas utifrån ekonomiska principer, det vill säga i enlighet med 
den förhärskande politiska ekonomins kapitalistiska rationalitet, utan också 
med hänsyn till en moralisk värdeskala för olika typer av tidsanvändning. 
Tidsanvändningens moraliska värdegrund har visserligen, som bland andra 
Weber och Marx visat, sedan kapitalismens begynnelse stått i en dynamisk 
relation till den kapitalistiska utvecklingen och förändrats avsevärt, men den 
är ändå inte helt kongruent med den kapitalistiska värderationaliteten enligt 
vilken all säljbar mänsklig tid är pengar och därmed inkorporerad i det kapi-
talistiska systemet. Det finns fortfarande ett visst utrymme för andra värde-
grunder, till exempel symboliska relationer eller utbyten vid sidan om den 
kapitalistiska penningekonomin.64 

Lönearbete, mervärdesproduktion och tidsdisciplin 

Vi känner nu värdets substans. Det är arbetet. Vi känner dess måttenhet. 
Det är arbetstiden. Vad som återstår att analysera är dess form som ut-
märker värdet som just bytesvärde. (Marx 1968[1867]:21, egen översätt-

ning ) 
 

Industrialiseringens historia under 1700- och 1800-talen ger åtskilliga exem-
pel på att den tidiga kapitalismens strävanden att göra arbetstiden till föremål 
för ekonomiska kalkyler möttes av ett betydande motstånd från lantbrukare 
och hantverkare. Weber kallade detta utdragna motstånd mot en ekonomiskt 
rationell tidsdisciplin för ett av det prekapitalistiska arbetets ledmotiv (We-
ber 1920:45). Själva arbetstiden och arbetsuppgifterna förknippades ännu 
inte med möjligheten att göra ekonomiska vinster på kortast möjliga tid utan 
med säkerhet och social status, prestige och yrkesstolthet. Motståndarna till 
det abstrakta fabriksarbetet höll under lång tid fast vid det som Thompson 
kallat för en produkt- eller uppgiftsrelaterad tidsuppfattning (task-oriented 
time, Thompson 1967:60). Enligt denna tidsuppfattning bestäms arbetstiden i 
första hand av arbetsuppgiften och arbetets kvalitet medan vinsten – i syn-
nerhet kapitalägarens vinst mätt per tidsenhet av arbetarens nedlagda arbete 
– kom först i andra hand. Hantverkarnas arbetstider inom skråväsendet be-
gränsades som redan avhandlat av skråets stipulerade produktionstak. Samti-
digt värderades ledighet högre än potentiella inkomstökningar och stora de-
lar av arbetskraften under industrialismens tidiga skede i slutet av 1600- och 

                                                      
64 Exempel för dessa sociokulturella och temporala frirum (både omfattande motståndsrörel-
ser och försök att helt bryta med den kapitalistiska ekonomin och mer vardagliga försök att 
motsätta sig tiden kommodifiering) presenteras och analyseras av bl.a. Bohstedt 1992; Booth 
1991; Gershuny & Gladis 1985; Huggins 2000; Tierney 1991 samt Thompson 1971. 
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under hela 1700-talet utmärktes av frivillig undersysselsättning.65 För den 
tidens arbetare och hantverkare framstod kapitalismens maxim att ”tid är 
pengar” som högst irrationell och det finns många exempel på ett utbrett 
folkligt motstånd mot såväl kalenderrevisioner som fabriksklockor under 
industrialiseringens initiala skede (Hohn 1984:138–144). 

Den föregående diskussionen om tidens moraliska ekonomi visade att ar-
bete och arbetsbegreppet både i Marx kritik av den politiska ekonomin och 
hos andra teoretiker framstår som väsentliga för taxonomin av olika aktivite-
ter och bedömningen av tidens värde. Arbete som grundläggande för produk-
tionen av värde får enligt Marx inte uppfattas som en ahistorisk kategori utan 
som produkt av en ständigt pågående samhällelig kamp om hur produktionen 
ska organiseras. Mänskligt arbete – med fokus på lönearbete – och mänsklig 
arbetstid är centrala begrepp i Marx’ specifika utformning av värdebegreppet 
där han skiljer mellan konkret arbete, det vill säga det observerbara arbete 
som skapar bruksvärden och deras konkreta materiella men också imaginära 
immateriella egenskaper, och abstrakt arbete, det vill säga det arbete som 
producerar varornas värde (Marx 1968[1867]:50ff, 243–320; jfr. Osborne, 
2008). Marx’ arbetsvärdeteori, som utvecklar nationalekonomiska koncept 
formulerade av Adam Smith och David Ricardo, har ända sedan sin upp-
komst varit mycket omdiskuterad. Många av kritikerna har med orätt hävdat 
att Marx’ teori avser förklara en specifik varas marknadspris med det arbete 
som behövs för att producera den, medan Marx i själva verket på ett mer 
generellt plan var intresserad av hur värde skapas genom relationen mellan 
det mer övergripande produktionspriset och kapitalistens profit (Marx 
1985[1894]:208). När det gäller relationen mellan det kapitalistiska lönear-
betets värdeskapande natur och värderingen av tid är den producerade varans 
ekonomiska värde ändå av sekundär betydelse. Lönen, som i ett handlingste-
oretiskt perspektiv har en avgörande betydelse för arbetssäljarens värdering 
av sin egen tid såsom potentiell lönearbetstid, har som exempelvis Einstein 
(1949) poängterade i sin plädering för en socialistisk ekonomisk ordning 
endast ett arbiträrt samband med produktens värde. 

Marx’ värdebegrepp omfattar tre komponenter: substans (kvalitet), storhet 
(kvantitet) samt form. Värdets substans, det vill säga varans kvalitativa di-
mension, bestäms enligt Marx av det abstrakta arbete som behövs för att 
producera en vara. Marx skiljer i detta sammanhang mellan ”konkret” och 
”abstrakt” arbete som i sin tur kan kopplas till skillnaden mellan en varas 
bruksvärde och dess bytesvärde. Konkret arbete är enligt Marx den sinnligt 
iakttagbara verksamhet som producerar bruksvärden med deras konkreta, 
användbara och nyttiga men även imaginära, immateriella egenskaper. Det 
abstrakta arbetet är det arbete som producerar varornas bytesvärde och  

                                                      
65 Jfr. Coleman (1956:290): ”A further source of under-employment was that arising from the 
social habits of the community, i.e. voluntary under-employment and in particular a marked 
preference for leisure instead of higher earnings….”. 
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därigenom möjliggör kapitalismens varucirkulation. Marx lyfter fram denna 
distinktion mellan abstrakt och konkret arbete som: ”den centrala punkten 
för förståelsen av den politiska ekonomin” (Marx 1968[1867]:56, egen över-
sättning). I det kapitalistiska systemet tvingas arbetaren för att säkra sin 
överlevnad sälja sin arbetskraft som en vara till kapitalisten. Kapitalistens 
vinst bygger på att kunna exploatera lönearbetets merprodukt, det vill säga 
den del av produktionen som inte behövs för att säkerställa arbetskraftens 
reproduktion. Merproduktens värde kallar Marx för mervärde (Marx 
1969b[1867]:180).66 

Marx skiljer vidare mellan absolut och relativt mervärde, där det absoluta 
mervärdet betecknar mervärdesproduktionen. Denna måste enligt Marx ses 
som resultat av arbetets formella subsumtion under kapitalet vilket innebär 
att arbetaren inte längre arbetar för sin egen räkning utan för kapitalisten. 
Arbetskraften, som Marx beskriver som en oavskiljbar del av arbetarens 
person, säljs till kapitalisten, som därmed kan disponera över den. Enligt den 
kapitalistiska systemrationaliteten måste arbetaren sedan arbeta längre än 
vad som behövs för att producera det värde som motsvarar hennes lön, vilket 
Marx betecknar som absolut mervärdesproduktion. Det absoluta mervärdet 
produceras således genom att kapitalet får makt över människornas arbets-
kraft (Marx 1968[1867]:192ff). 

Produktionen av relativt mervärde betecknar till skillnad från detta en ök-
ning av mervärdet genom det som Marx kallar arbetets reella subsumtion 
under kapitalet. Den reella subsumtionen förutsätter den formella subsum-
tionen, det vill säga kapitalets makt över arbetskraften, och fullbordar den 
genom att inte bara använda arbetsdagens förlängning för att producera mer-
värde utan också revolutionera arbetsprocessen och göra den mer produktiv. 
Arbetstiden förlängs alltså inte genom att utöka antal arbetstimmar utan ge-
nom att utöka merprodukten på bekostnad av det nödvändiga arbetet (Marx 
1968[1867]:626ff). Arbetsdelning och mekanisering är två exempel på socia-
la och tekniska landvinningar som enligt Marx ökar produktionen av relativt 
mervärde. Produktionsprocessens tidsflöde förvandlas till en rumslig och 
temporal samexistens där enskilda arbetsprocesser synkroniseras. Denna 
synkronisering av arbetsprocessen ställer höga krav på kontinuitet, likrikt-
ning och regelbundenhet som i sin tur nödvändiggör en tilltagande discipli-
nering av arbetskraften (Marx 1969b[1867]:368f).67 

                                                      
66 Marx 1969b[1867]:180: ”Vi vet dock redan, att arbetsprocessen fortsätter utöver den tid-
punkt, då ett värde, som motsvarar arbetskraftens värde, har blivit reproducerat och tillförts 
arbetsföremålet. I stället för de 6 timmar, som vore tillräckliga för detta ändamål, varar ar-
betsprocessen t.ex. 12 timmar. Genom arbetskraftens verksamhet reproduceras alltså inte 
endast dess eget värde, utan det produceras också ett överskottsvärde. Detta mervärde motsva-
rar överskottet av produkternas värde utöver värdet av de beståndsdelar, som har ingått i dem, 
alltså värdet av produktionsmedlen och arbetskraften.” 
67 Marx 1969b[1867]:368f: ”Arbetarens tekniska underordnande under arbetsmedlets likfor-
miga gång och den egendomliga sammansättningen av arbetsstyrkan i individer av bägge 
könen och alla åldersstadier skapar en kasernmässig disciplin, som utbildas till fullständig 
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Kampen om arbetets organisering och arbetstiden avspeglar enligt Marx 
den grundläggande motsättningen mellan ett mer omedelbart, levande och 
mänskligt arbete och kapitalismens alienerade ”döda” arbete (Marx 
1983[1867]:119f, 716). För att bryta arbetskraftens traditionella syn på arbe-
te och arbetstid krävdes en långvarig disciplinering i arbetsanstalter, tukthus, 
skolor och fabriker: 

Det dröjer århundraden, innan den ’frie’ arbetaren frivilligt går med på, 
d.v.s. blir samhälleligt tvingad, att sälja hela sin aktiva arbetstid, ja hela 
sin arbetsförmåga, till priset av sina nödtorftiga existensmedel, att sälja 
sin förstfödslorätt för en grynvälling. (Marx 1969b[1867]:233) 

 
Marx svärson Lafargue var en av de första socialistiska tänkare som påpeka-
de arbetsmoralens avgörande roll för både den formella och den reella sub-
sumtionsprocessen. Samtidigt kritiserade han skarpt arbetets disciplinerande 
funktioner och dess effekter såväl i arbetslivet som på fritiden. Arbetsetiken 
och disciplinen internaliseras av arbetarklassen och dess organisationer och 
hejdar arbetarklassens kamp för frihet, som enligt Lafargue inte endast hand-
lar om frihet från den kapitalistiska exploateringen utan även om frihet från 
tvånget att arbeta över huvud taget. För att kunna bryta sig ur arbetsmoralens 
järngrepp krävs enligt Lafargue lagstiftning som sätter en helt ny norm för 
arbetsdagens längd: 

Om arbetarklassen ur sitt hjärta utplånade den last som behärskar den 
och förnedrar dess natur och reste sig med all sin fruktansvärda makt – 
inte för att kräva De mänskliga rättigheterna, som inte är något annat än 
kapitalisternas rätt till utsugning, inte för att kräva Rätten till arbete som 
inte är något annat än rätten till elände, utan för att smida en järnhård 
lag som förbjuder varje människa att arbeta mer tre timmar om dagen – 
då kommer Jorden, den gamla Jorden, att skälvande av glädje känna att 
ett nytt universum rör sig inom den… Men hur ska man kunna kräva ett 
kraftfullt beslut av ett proletariat som korrumperats av den kapitalistiska 
moralen? (Lafargue 1980[1883]:22, kursivering i originalet) 

 
I takt med att arbetets formella och reella subsumtion under kapitalet blev 
allt mer omfattande förlorade arbetarna successivt suveräniteten över när 
exakt de skulle utföra sina arbetsuppgifter, hur lång tid de skulle ägna åt dem 
samt i vilken takt de skulle arbeta när arbetsprocessen kom att styras av fa-

                                                                                                                             
fabriksregim, fullt utvecklar det redan förut omnämnda övervakningssystemet och delar upp 
arbetarna i kroppsarbetare och förmän, i meniga industrisoldater och industriunderofficerare. 
(…) Det fabriksreglemente, vari kapitalet som självhärskare formulerar sin autokratiska makt 
över arbetarna, utan den berömda maktfördelning och det ännu mer lovprisade representativa 
system, som borgerskapet eljest använder, är endast en kapitalistisk karikatyr av arbetsproces-
sens samhälleliga reglering, som blir nödvändig vid samarbete i stor skala och med använd-
ningen av gemensamma arbetsmedel, framförallt av maskineri. Slavdrivarens piska ersättes av 
förmannens straffregister. Alla straff förvandlas naturligtvis till penningstraff och löneavdrag, 
och fabrikslagstiftarnas skarpsinne gör, att det om möjligt blir mera inbringande, att lagarna 
överträdes än att de respekteras.” 
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brikens rationella arbetsorganisation (jfr. Hohn 1984:143f). I samband med 
detta förvandlas enligt Marx arbetstiden till en fiktiv vara och arbetaren 
degraderas till enbart arbetskraft som på grund av fattigdom och nöd tvingas 
underordna sig produktionsprocessen och maskinerna.68 Den mänskliga tiden 
förvandlas till disponibel arbetstid som liksom arbetets innehåll blir till en 
abstrakt storlek, något som i slutändan bestäms och förvaltas av produk-
tionsprocessens externa taktgivare: maskinerna i vilka kapitalets döda arbete 
tar gestalt (Marx 1969b[1867]:290; jfr. Kurz 2006:5ff). Marx’ teoretiska 
slutsats är att tid utgör den kapitalistiska ekonomins mest fundamentala och 
omstridda dimension eftersom den potentiella tidsbesparing som kan åstad-
kommas genom arbetsdelning och arbetsprocessens rationalisering kan an-
vändas till olika ändamål: å ena sidan mer materiell produktion och å andra 
sidan mer intellektuell verksamhet: 

Ju mindre tid samhället behöver för att producera vete, boskap och så vi-
dare, desto mer tid vinns för annan, materiell eller andlig produktion. I 
likhet med en enskild individ beror allsidigheten av samhällets utveckling, 
dess konsumtion och dess verksamhet på hur mycket tid som kan sparas. 
All ekonomi kan i sista hand hänföras till tidens ekonomi. (Marx 
1953[1858]:89, egen översättning) 

 
Marx betraktar tidens ekonomi även från en annan aspekt, som en förutsätt-
ning för både utvecklingen av samhället och skapandet av ett temporalt fri-
rum som möjliggör arbetarens självförverkligande:  

Den verkliga ekonomin – besparingen – består i sparandet av arbetstid ... 
men detta sparande är identiskt med utveckling av produktivkraften. 
Alltså ingalunda försakelse utan utveckling av kraften [power], av pro-
duktionsförmågor och därmed såväl förmågan som medlen till åtnjutande 
av livets goda. Förmågan att njuta livets goda är betingelse för njutning-
en, alltså dess första medel, och denna förmåga innebär utvecklingen av 
ett individuellt anlag, produktivkraft. Besparingen av arbetstid innebär 
mer fritid, det vill säga tid för individens fulla utveckling, tid som återver-
kar som den största produktivkraften på arbetets produktivkraft. (Marx 
1953[1858]:599, egen översättning) 

Rationaliseringen av hushållens disponibla tid och 
hushållsarbetets värde 

Människors vardagliga aktiviteter i hushållet hade länge en undanskymd 
plats inom samhällsvetenskaplig teoribildning som fram till 1960-talet var 
mer inriktad på den kapitalistiska produktionssfären (Glucksmann 1995 och 

                                                      
68 Marx 1953[1858]:596: ” Arbetstiden som rikedomens måttstock förutsätter att själva rike-
domen baseras på fattigdomen och att den disponibla tiden [disposable time] existerar i och 
genom motsättningen till merarbetstiden eller bestämningen av en individs hela tid som ar-
betstid och därmed hennes degradering till endast arbetare, subsumtion under arbetet.” (egen 
översättning). 
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2000). Bristen på intresse omfattade även tidsdimensionens betydelse för 
hushållsekonomin, hushållsproduktion samt arbetsfördelningen inom enskil-
da hushåll. Först med Beckers teori om tidsallokering samt Burenstam Lin-
ders teori om tidsspararens dilemma integrerades tidsaspekten på ett mer 
systematiskt sätt i analysen av mikroekonomiska processer på hushållsnivå 
(se Becker 1965 och 1974; Burenstam Linder 1970; jfr. Biervert & Held 
1995, Kuhn & Maurer 1995:137ff; Manke et al. 1994). 

Becker ser tid som likvärdig med de materiella resurser, till exempel ma-
skiner eller pengar, som hushåll använder för att producera konkreta mål 
eller slutprodukter. Vissa av dessa slutprodukter kan beskrivas som immate-
riella; exempelvis nöjesupplevelser som att titta på en teaterpjäs eller att 
utöva en fritidssport. Hos Becker behandlas tid som en knapp och användbar 
resurs vars värde eller pris kan härledas ur alternativkostnaden av tidsan-
vändningar, som i det moderna samhället enligt Becker är likbetydande med 
lönearbete. Beckers fortsatta analys gäller den optimala allokeringen av hus-
hållsmedlemmarnas tillgängliga tid. En viktig förutsättning för denna opti-
mala allokering är att hushållsmedlemmarna är medvetna om att tid är värde-
full, att den har ett pris. I hushållssfären blir tiden, i relation till materiella 
varor, med tilltagande produktivitet i förvärvsarbetssfären och därmed ökad 
köpkraft per arbetad timme, allt mer värdefull eftersom man inte kan utöka 
den maximala tid man har till förfogande för fritid. Dessutom måste ledig tid 
användas ögonblickligen, den kan inte ackumuleras. Beckers idéer har kriti-
serats från många håll, en återkommande kritikpunkt är att tidens pris inte 
kan likställas med realinkomst eftersom det finns ett starkt subjektivt ele-
ment i hela prissättningsprocessen (Becker 1965 och 1974). 

Burenstam Linders analys av tidsspararens dilemma i The Harried Leisu-
re Class från år 1970 utgör än i dag en teoretisk och konceptuell bas för en 
stor del av forskningen om sambanden mellan tid, ekonomi och välfärd (se 
till exempel Rinderspacher 2002:22f; Reisch 2002:43 och Merz 2002).69 
Burenstam Linders granskning av ekonomisk tillväxt och välfärd i det ame-
rikanska och svenska samhället på 1960-talet tar sin utgångspunkt i samtida 
tendenser till ökad tidspress i arbetslivet och tidsknapphet i vardagslivet. 
Han framhåller att liberalismen och marknadskapitalismen av strukturella 
skäl inte kan infria sina löften på såväl ständigt ökande materiellt välstånd 
som ökad ledig tid eftersom även en rationaliserad konsumtion kräver tid när 
rationaliseringslogiken föreskriver konsumtionen av allt fler konsumtions-

                                                      
69 Trots att Burenstam Linders teori uppmärksammades av en del ekonomer och andra sam-
hällsvetare (se t.ex. extranumret om tid och ekonomi av Journal of Economic Literature, 
1973) fick hans teoretiska ansats och hans insisterande på tiden som en betydelsefull analytisk 
dimension för samhällsvetenskap i allmänhet och ekonomisk vetenskap i synnerhet få samtida 
efterföljare. Från 1980-talet och framåt har emellertid allt fler forskare i ekonomi och andra 
samhällsvetenskaper tagit till sig och utvecklat Burenstam Linders ansats och teoretiska per-
spektiv.  
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varor inom en given tidsperiod.70 Den tilltagande produktiviteten medför 
därför inte bara en förtätning av arbetstiden utan också en intensifiering av 
konsumtionstiden vilket leder till en systematisk reduktion av den fria, lediga 
tiden. Konsumtionen måste, som Baumol (1973:629) framhåller, med ökan-
de inkomstnivåer också bli mer effektiv: 

As we become richer, we have less time for leisurely consumption and 
must become more efficient in getting rid of our money, buying more of 
those items that dispose of more cash per unit of time. 

 
Burenstam Linders analys visar att den vunna arbetstiden inte försvinner på 
något mystiskt sätt utan att det i själva verket är tidssparandets logik som 
leder till en ökande tidsbrist. Om arbetets produktivitet ökar används även 
tiden utanför förvärvsarbetet mera produktivt, genom att använda fler eller 
mer högvärdiga materiella varor per tidsenhet. Detta samband mellan pro-
duktivitetssökning och människors vardagsliv, som även impliceras i Beck-
ers modell, är central för Burenstam Linders beskrivning av relationen mel-
lan konsumtion och tidsanvändning: ekonomisk utveckling och ökad varu-
produktion leder till mindre, inte mer ledig tid. Konsumenterna ökar tidens 
produktivitet i hushållet genom att förtäta konsumtionsaktiviteterna, vilket i 
sin tur innebär mer tidsknapphet. Vissa tjänster kan dessutom inte effektivi-
seras utan vidare. Den moderna människan kan helt enkelt inte konsumera 
fler upplevelser som ställer krav på både disponibel tid och odelad uppmärk-
samhet, till exempel teaterföreställningar eller konserter. Med stigande in-
komster kan människor i industrialiserade samhällen, som Staffan Buren-
stam Linder (1970:83) anmärker, köpa mer av allting, men de kommer inte 
att kunna göra mer av allting. 

Burenstam Linder menar vidare att den historiska utvecklingen av sam-
bandet mellan ekonomisk utveckling och tidsbrist respektive tidsknapphet 
kan delas in i tre distinkta faser.71 En sådan indelning är som han själv med-
ger inte helt exakt eftersom såväl ekonomisk tillväxt som ökande tidsknapp-
het är kontinuerliga men ibland ganska svängiga processer. I den första fa-
sen, som han kallar för den konstruktiva tillväxtfasen, skapas de nödvändiga 
materiella förutsättningar för en tillfredsställande användning av tiden, 

                                                      
70 Burenstam Linder 1970:4: ”Just as working time becomes more productive when combined 
with more capital, so consumption time can give a higher yield when combined with more 
consumer goods.” 
71 I detta sammanhang är det väsentligt att skilja mellan brist och knapphet. Tidsbrist avser 
avsaknad av nödvändig tid för att tillfredställa behov. Tid är egentligen ingen bristvara, i 
synnerhet inte med tanke på att vi alla har exakt lika mycket tid till förfogande och att mäng-
den tillgänglig tid per dygn idag inte skiljer sig från mängden tillgänglig tid per dygn för 
hundra år sedan. Tidsknapphet däremot betecknar asymmetrin mellan tillgången till tid och 
tidens användningsmöjligheter, som har ökat mångfaldigt under de senaste hundra åren. Ök-
ningen tilltar i upplevelsesamhället med större tillgång till tid men mer stress att hinna med 
alla upplevelser. 
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främst den tid när man inte lönearbetar.72 Tid blir visserligen knappare allt 
eftersom produktiviteten ökar, men denna knapphet inkräktar än så länge 
inte på social samvaro och kulturella aktiviteter. Den andra fasen kallar Bu-
renstam Linder för den dekadenta fasen där varukonsumtionen får en starka-
re ställning och där tidsanvändningen i allt högre utsträckning tenderar att 
präglas av ett ineffektivt vimsande eftersom det blir allt svårare att prioritera 
mellan alla aktiviteter som verkar likvärdiga. Nyttan av inkomstökningar 
minskar stadigt samtidigt som efterfrågan på förbättringar i den materiella 
standarden fortfarande är stor. I den dekadenta fasen blir ekonomisk utveck-
ling ett mål i sig, inte längre ett medel för att skapa förutsättningar för en 
tillfredsställande användning av fritiden. Det är i denna fas han placerar Sve-
rige och USA på 1960 talet. Men Burenstam Linder förutspår också en 
kommande, tredje fas: reformationsfasen. I denna fas får framstegsidén (om 
en kontinuerlig utveckling av välfärden) ett nytt innehåll eftersom det blir 
allt svårare eller nästan omöjligt att öka människornas välfärd genom ökning 
av den materiella konsumtionen. Konsumtionen ersätts med andra mål där 
inte tillväxt står i fokus utan till exempel koncentration, njutning och förfi-
ning (Burenstam Linder 1970:127–146). 

I sin numera klassiska och fortfarande omdebatterade studie av obetalt 
hushållsarbete hävdar Vanek att US-amerikanska kvinnors arbetstid i hushål-
let de facto inte har minskat mellan 1920-talet och mitten av 1960-talet (Va-
nek 1973 och 1974; jfr. Gershuny & Fisher 2000:623f). Resultaten av en del 
senare tidsanvändningsstudier visar att den genomsnittliga arbetstiden i hus-
hållet har minskat något under 1900-talet, dock inte alls i proportion till hus-
hållens konsumtion av maskiner och andra hjälpmedel avsedda för hushålls-
arbetet.73 En förklarande faktor bakom utvecklingen i USA är enligt Vanek 
att tillgången till och användningen av betald arbetskraft för uträttandet av 
hushållsarbete, till exempel hemhjälp eller trädgårdsarbetare, har minskat 
samtidigt som hushållen skaffade sig allt fler hushållsmaskiner (Vanek 1974; 
se även Gershuny & Fisher 2000:623). Maskinerna sparar visserligen tid 
men eftersom besparingen numera kommer från ens egen tid, och inte hem-
hjälpens, är tidsvinsten obefintlig. I ett svenskt perspektiv, där betald arbets-
kraft för hushållsarbetet under större delen av 1900-talet har varit en mer 
eller mindre marginell företeelse, förefaller det dock rimligare att tro att ute-
blivna tidsvinster orsakas av de kraftigt höjda kvalitetsmålen och normerna 
för ett välskött hem och hushåll. 

                                                      
72 Utgångspunkten för Burenstam Linders utvecklingsmodell finns beskriven i en annan klas-
sisk bok om tidsanvändning och ekonomi; Marshall Sahlins Stone Age Economics från 1972. 
Enligt Sahlins fanns de verkliga fritidssamhällena på stenåldern eftersom den tidens ekono-
miska system inte krävde speciellt mycket arbete av samhällsmedlemmarna (se även Buren-
stam Linder 1970: 17ff). 
73 Se t.ex. Gershuny & Robinson 1988. Diskussionen om sambandet mellan moderna hus-
hållsmaskiner och arbetstid i hushållet är fortfarande högst aktuell, se t.ex. Greenwood, Se-
shadri & Yorukoglu 2005 som hävdar att det tack vare elektrifiering och maskinernas intåg i 
hushållen visst har skett en betydande minskning av arbetstiden i hushållet.  
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När det gäller hushållsarbete är det dessutom inte endast av intresse hur 
lång tid som ägnas åt hushållsarbetet utan också vad hushållsarbetets olika 
arbetsuppgifter går ut på eftersom det är dessa aktiviteter och handlings-
mönster som fyller den sociala tiden med mening. I en antropologisk studie 
av tidsanvändningen bland Machiguenga-indianer och franska arbetare visa-
de det sig att de franska arbetarna använder fyra gånger mer tid på under-
hållsarbete, det vill säga tvätt, städning, reparationer och apparatskötsel, än 
på annan hushållsproduktion, exempelvis att sy kläder eller att odla. Tidsan-
vändningsmönstret hos Machiguenga-indianerna var nästa precis der om-
vända, de använder mycket mer tid på produktion än på underhåll (Levine 
1997:13f). 

De flesta människor i dagens samhälle är beroende av inkomster från lö-
nearbete för att klara livsuppehället. Sedan 1960-talets början har dessutom 
kvinnorna i Sverige liksom i många andra industrialiserade länder börjat 
lönearbeta i allt större utsträckning och i dag är kvinnornas förvärvsfrekvens 
i Sverige i paritet med männens.74 Detta har lett till en tilltagande kommersi-
alisering av hushållens disponibla tid75 och en betydande del av denna tid har 
i enlighet med rationaliseringslogiken successivt förvandlats till en han-
delsvara. För kvinnornas del innebär detta inte sällan en dubbel arbetsbörda i 
såväl hushållet som i det avlönade arbetet. Nyare studier på detta område 
visar visserligen att det möjligen håller på att ske en gradvis förändring mot 
att kvinnorna minskar sin arbetsbörda i hushållet och att männen ökar sin del 
av hushållsarbetet, men än så länge är dubbelbelastningen för många lönear-
betande kvinnor ett faktum.76 Samtidigt tillskrivs de traditionellt kvinnliga 
hushålls- och omsorgssysslorna fortfarande ett lägre värde än det arbete som 
traditionellt utförts som manligt förvärvsarbete vilket inte minst avspeglar 
sig i lönebildningen när hushålls- och omsorgssysslorna omvandlas till avlö-
nade arbeten, exempelvis i den offentliga sektorn (Baxter et al. 2009; se även 
Nyberg 2002). 

Enligt Scholz (1999 och 2000) beror denna skillnad i värdering av tradi-
tionellt kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter på att vissa reprodukti-
va arbeten och de känslor och egenskaper som förknippas med dem – käns-
losamhet, empati och omsorg – har frikopplats från det abstrakta arbetets 
värdeproduktion och blivit associerade med ett kvinnligt livssammanhang. 
Även om dessa arbetsuppgifter därmed är delvis undantagna arbetets totala 
subsumtion påverkas de av tidens moraliska ekonomi eftersom de värderas i 
relation till det (manliga) förvärvsarbete de möjliggör (se Oakley 1974a och 
1974b; Silver & Goldschneider 1994; Sullivan 1997 och 2000 and Warren 

                                                      
74 Kvinnornas relativt låga förvärvsfrekvens under första hälften av 1900-talet måste dock 
sättas i relation i samband med jordbruksnäringens minskande betydelse under samma period, 
se Nermo 1999:29–58. 
75 D.v.s. de av dygnets timmar som inte går åt för personliga behov (sömn, mat). 
76 Se till exempel undersökningarna av Bittman & Wajcman 2000; Gershuny & Fisher 
2000:623f; Nyberg 1995 och 2002; Roman 2004; Rudd 2006; Sayer 2005 och van Herk 2002. 
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2003.). Haug (1996) menar i detta sammanhang att man i det kapitalistiska 
produktionssystemet kan urskilja en abstrakt tidsbesparingslogik även inom 
hushållssfären som principiellt kan tillskrivas produktionen och den reella 
subsumtionen. Samtidigt finns tecken på en motsatt logik i den traditionellt 
kvinnliga reproduktionssfären som utmärks av extensiv frikostighet med 
tid.77 Senmodernitetens kommersialisering av hushålls- och omsorgsarbete 
krymper emellertid utrymmet för denna konträra logik där tid som ägnas åt 
andra inte ska hanteras nyttorationellt, en logik som med Habermas termino-
logi kan sägas utmärka livsvärldens sociala relationer (Habermas 1981:196–
210). Tidspressen i förvärvsarbetslivet och på fritiden framtvingar en taylori-
sering av familjelivet som bland annat yttrar sig i rigid planering av fritids-
aktiviteter som bygger på en ständig synkronisering av familjemedlemmar-
nas aktiviteter (Hochschild 1997:48ff, se även Brannen, 2005). För många 
dubbelarbetande kvinnor, i synnerhet mödrar, innebär denna utveckling en-
ligt Hochschild (2003 och 1997) en vardaglig kamp om tid som präglas av 
en ständigt pågående förhandling om gränsen mellan tid för lönearbete och 
tid för familj. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att upplevelsen av tidsbrist och tids-
knapphet måste ses som resultat av individuella och sociala tidsanvänd-
ningsmönster samt ekonomiska processer snarare än det faktum att männi-
skors tid är begränsad.78 Tiden kan inte utan vidare likställas med andra 
knappa resurser som exempelvis materiella resurser eller pengar eftersom 
den individuellt disponibla tiden är densamma för alla människor samtidigt 
som det inte är möjligt att ackumulera eller överlåta tid, även om det går bra 
att sälja en del av sin disponibla tid och därmed överlåta bestämmanderätten 
över denna tid till köparen. Tidsbrist i arbetslivet kan visserligen resultera i 
en upplevelse av stress men den ökar samtidigt värdet av den tidsfattiga in-
dividens tid eftersom den uppenbarligen är efterfrågad. Tidsbrist för hus-
hålls- och omsorgsarbete leder inte på motsvarande sätt till att den arbetande 
individens tid uppvärderas, dels eftersom arbetet är oavlönat och dels på 
grund av rådande normer om gränslös tidsanvändning när det gäller person-
lig omsorg och hushållsarbete. Tidens värde urholkas även på fritidsområdet 

                                                      
77 Vissa feministiska tidsforskare har hävdat att det går att analytiskt urskilja en essentiell 
skillnad mellan kvinnlig respektive manlig tidsuppfattning som inte går att reducera till kvin-
nors respektive mäns skilda vardagspraktiker (t.ex. Davies 1987 och 1990; Kristeva 1981; se 
även Scholz 1999 och 2000). Här finns inte plats att diskutera frågan om sambanden mellan 
genus som en social konstruktion och tidsuppfattning i detalj. Avhandlingens fokus ligger på 
tidsuppfattningens pragmatiska handlingsrelevans och i detta sammanhang är det intressant att 
konstatera och poängtera att det finns skilda moraliska bedömningsgrunder knutna till kvin-
nors respektive mäns tidsanvändningsmönster. Hushålls- och omsorgsarbete spelar även i 
dagens senmoderna samhällen en väsentlig roll för genussystemets reproduktion. Kvinnor bär 
fortfarande huvuddelen av ansvaret, både moraliskt och praktiskt, för dessa arbetsuppgifter, 
samtidigt som de tillskrivs ett lägre värde än förvärvsarbetet så länge de konceptuellt och 
praktiskt delvis eller helt ligger utanför marknadsekonomin (McKie et al. 2002).  
78 Se Kaufman-Scarborough & Lindquist (2003) om relationen mellan upplevelsen av tids-
knapphet, personliga tidsanvändningsmönster och sociala tidsinstitutioner. 
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eftersom den tilltagande tidsknappheten i denna sfär av vardagslivet inte ses 
som ett strukturellt problem utan som resultat av en individuell oförmåga att 
rationellt välja fritidsaktiviteter och upplevelser utifrån personliga möjlighe-
ter och preferenser (Schulz 1992:40ff). 

2.4 Ohållbara tider? Tidsdimensionen och 
miljöfrågan 

Att inte göra någonting är den ekologiskt mest acceptabla formen av  
tillvaro. (Graßl & Klingholz 1990:274, egen översättning) 

 
Kopplingen mellan senmodernitetens tidsregim och aktuella miljöfrågor har 
redan berörts flyktigt i tidigare avsnitt. Fram till början av 1990-talet fanns få 
forskare som intresserade sig för relationen mellan tid och människans tids-
användnings å ena sidan och miljöfrågor å den andra. Tid har dock, om än 
mer eller mindre underförstått, redan tidigt utgjort en viktig aspekt för miljö-
forskningen och den allmänna miljödiskursen. Ett exempel är Rachel Car-
sons (1962) i dag klassiska studie Silent Spring som påvisade de långfristiga 
effekterna av spridningen av DDT. Ändå hade miljöfrågors tidsmässiga di-
mension länge en tämligen marginell position i den samhällsvetenskapliga 
miljöforskningens huvudfåra som var mer inriktad på människors attityd till 
miljöfrågor, faktiska beteenden och deras miljökonsekvenser samt samban-
den mellan miljön och rumsliga fenomen, som till exempel stadsplanering 
och resor. Ekologiska frågeställningar och problem har en påtaglig koppling 
till den rumsliga dimensionen eftersom många aktuella miljöproblem ytterst 
handlar om omisskännliga förändringar av människans livsmiljö, det vill 
säga mer eller mindre avgränsade ekologiska system med en tydlig rumslig 
förankring. 

Till följd av detta har den rumsliga dimensionen i dag en närmast självfal-
len plats som analytisk kategori i miljöforskningen, medan tiden och 
temporala faktorer fortfarande spelar en relativt undanskymd roll. I den mån 
som tidens flöde och människors tidshantering samt syn på tid (exempelvis 
när det gäller människors resmönster) inkluderas i analysen sker det ofta 
utan en teoretisk reflektion kring tidsdimensionen som också av många sam-
hällsvetare mer eller mindre tas för given som en naturlig konstant. Under 
senare år har dock tidsfaktorn och människors tidsanvändning i större ut-
sträckning uppmärksammats i främst samhällsvetenskaplig forskning om 
mer hållbara levnadssätt, i synnerhet när det gäller vardagslivets temporala 
dimensioner som hastighet, acceleration, rytmer och fragmentering (Gorz 
1994; Hayden 1999; Kümmerer 1996; Sanne 2002; Reisch 2001 och Røpke 
1999). Bakom detta perspektivskifte, som har lyft fram betydelsen av tids-
upplevelsen och tidsanvändningsmönster både för den moderna människans 
syn på miljön och för hennes faktiska miljöbelastning, ligger främst forskare 
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som förespråkar kommodifieringsperspektivet samt forskare knutna till den 
tidsekologiska skolan.  

De kapitalistiska produktionsformerna och den enorma tekniska utveck-
lingen i de industrialiserade länderna har enligt båda dessa perspektiv inne-
burit att det moderna vardagslivet har brutits ur sina tidigare nära samband 
med naturliga rytmer som den cirkadianska dygnsrytmen eller årstidsväx-
lingarna. Dygnets naturliga ljusvariation och växlingen mellan dag och natt 
är den primära tidgivaren för de flesta flercelliga organismerna och har där-
med varit det även för människan under större delen av hennes historia. Års-
tiderna var under lång tid, från jordbrukssamhällenas etablering för mer än 
5000 år sedan fram till industrialismens storskaliga genombrott på 1800-
talet, en annan viktig extern tidgivare för människornas arbetsuppgifter och 
planeringen av andra aktiviteter som exempelvis religiösa högtider eller 
världsliga festligheter. Före den utbredda användningen av klockor, konst-
gjord belysning och moderna produktionsteknologier upplevdes tiden som 
en evigt återkommande växling mellan ljus och mörker samt mellan de fyra 
årstiderna. Det fanns också en stark koppling mellan dygnsrytmen, årstider-
nas växling och arbetsårets rytm vilket gjorde att den konkreta, sociala tiden 
upplevdes som regelbunden, repetitiv och förutsägbar. I nästa alla agrarsam-
hällen dominerar därför en cyklisk tidsuppfattning som i hög grad är förank-
rad i naturens rytmer (Smedsvik Hanssen et al. 1996:143ff). Tidsanvänd-
ningen bestämdes dels av jordbruksproduktionen och dels av den religiösa 
kalendern, som i de medeltida bondesamhällena var rätt flexibel med hänsyn 
till regionala variationer och behov.79 Vardagslivets rytm i bondesamhället 
speglade således framför allt den heterogena och i många avseenden natur- 
och arbetsbundna tidmätningen som synkroniserades med andra tidscykler, 
exempelvis återkommande fester eller religiösa högtider (Frykman & Löf-
gren 1979:22ff). 

Tidsupplevelsen och även tidmätningen styrdes sålunda i stor utsträck-
ning av arbetets karaktär och intensitet. Fram till utvecklingen av mekaniska 
klockor som officiell tid- och taktgivare – exempelvis i form av kyrkklockor 
– var till exempel i de flesta europeiska samhällena under antiken och me-
deltiden en sommartimme längre än en vintertimme eftersom begreppet 
timme inte betecknade en fastställd tidsperiod utan en tolfte del av det ljusa 
dygnet (Wendorff 1985:135ff). Även arbetsdagens totala längd varierade 
således beroende på arbetsbehovet och dagsljusets längd. Tideräkningen var 
heller inte enhetlig i olika regioner eller under skilda historiska epoker utan 
tidens rytm och indelning skiftade beroende på variationer i årstidernas väx-
ling samt specifika geografiska förhållanden. För det egyptiska jordbruks-

                                                      
79 I många regioner i Frankrike var innan revolutionen cirka 90 av årets dagar arbetsfria helg-
dagar (52 söndagar och 38 kyrkliga högtider och helgdagar). I tyska Bayern var motsvarande 
siffra vid samma tidpunkt cirka 124 arbetsfria dagar eftersom det fanns fler regionala helgon 
(Wendorff 1985:182ff).  
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samhället som utvecklades vid Nilen var till exempel flodens årliga över-
svämningar en långt viktigare tidgivare än astrologiska rytmer som växling-
en mellan sommar- och vintersolstånd (Smedsvik Hanssen et al. 1996:80ff). 
Sambanden mellan tidsuppfattning och naturliga cykler uppmärksammas 
redan i Mukerjees klassiska artikel från 1943 i vilken han beskriver hur 
människans tidsuppfattning och syn på tid ändras i takt med industrialisering 
och teknologisk utveckling. Produktionssystemets alltmer kortvariga rytmer 
med långtgående arbetsdelning och maskiner kom att bestämma den vardag-
liga synen på tid, samtidigt som de allt mer komplexa relationerna i såväl 
arbetsliv som vardagen nödvändiggör en allt större grad av social synkroni-
sering och samordning (Mukerjee 1943). Utvecklingen och utbredningen av 
kapitalistiska produktionsformer som manufakturer och fabriker samt sprid-
ningen av klockan spelade en viktig roll för att separera människors vardag-
liga tidsupplevelse från naturens cykler. I tidigare avsnitt visades också hur 
tiden under kapitalismens framväxt transformerades till en både handelsvara 
och mekanisk artefakt, till abstrakt tid. Denna abstrakta tid uppfattas inte 
längre som en cykliskt återkommande process utan som linjär, det vill säga 
som en dimension med tydlig början och slut som sträcker sig från det för-
flutna in i framtiden (Koselleck 1989). Spridningen av såväl allmänna som 
privata, bärbara klockor – i form av fick- och så småningom armbandsur – 
införde också en större grad av tidsprecision i vardagslivet. Punktlighet blev 
under 1800-talet en viktig borgerlig dygd eftersom tiden alltmer sågs som en 
knapp resurs som man kunde spara eller slösa med (Levine 1997:67ff). Mot 
den tidigare ganska vaga indelningen av tiden i perioder för att utföra en viss 
uppgift, som att skörda eller att producera ett par stövlar, ställdes industri-
samhällets precisa, standardiserade och därmed jämförbara – och likvärdiga 
– tidsenheter som inte längre varierade från en säsong till en annan.  

Övergången till den abstrakta klocktiden och den linjära tidsuppfattning-
ens hegemoni utgjorde en lång process som med början i medeltiden sträckte 
sig över flera hundra år (Daly 1996:6ff; Adam 2004:112ff). I de senmoderna 
samhällena har den linjära tidsuppfattningen dock blivit helt dominerande, 
även om det som tidigare diskuterats också i senmoderna samhällen finns 
osamtidiga grupper som helt eller delvis håller fast vid en cyklisk tidsupp-
fattning. Generellt kan dock konstateras att den senmoderna människan tittar 
målinriktat framåt och har fått en ganska lös anknytning till såväl historien – 
såtillvida den inte har en fixerad början och ett tydligt mål – som naturens 
cykliska förlopp. Fabriks- eller kontorsarbeten, det elektriskt upplysta 24-
timmarssamhället med dess konsumtions- och upplevelseerbjudanden dygnet 
runt samt möjligheten till semesterresor hela året har till stora delar ersatt det 
tidigare beroendet av den lokala närmiljöns rytmer och egentider (Geißler& 
Held (red.) 1998 och Adam et al. (red.) 1995). 

Vid en närmare granskning av sambandet mellan värderingen av tid och 
miljöfrågan framstår tre teman som särskilt relevanta med tanke på denna 
avhandlings fokus på värderingen av tid: för det första den tidsmässiga kopp-
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lingen mellan individuella respektive kollektiva handlingar och dessa hand-
lingars ekologiska konsekvenser, till exempel utsläpp av växthusgaser och 
klimatpåverkan. För det andra den ömsesidiga relationen mellan miljön och 
tidens moraliska ekonomi, det vill säga hur värderingen av tiden och dess 
symboliska innebörd hänger ihop med miljörelaterade handlingar samt mil-
jöetik, till exempel när det gäller resvanor eller konsumtion av varor, tjänster 
och energi. För det tredje möjligheten att föreställa sig och skissera alternati-
va framtidsbilder av tidshanteringen och värderingen av tid i ett framtida 
uthålligt samhälle. 

Tidens ekologi 

Ett försök till en teoretisk syntes av de ganska olikartade forskningsområde-
na samhällsvetenskaplig tidsforskning och miljöforskning har, som tidigare 
berörts på ett antal ställen i detta kapitel, utvecklats av forskarna inom den 
tidsekologiska skolan.80 Huvuddragen i denna teori om ”tidens ekologi” är 
följande: för att säkra sin överlevnad behöver människan materiella resurser 
i form av råvaror, grödor etcetera samt energi. Med hjälp av mänskligt arbete 
och maskiner omvandlas dessa resurser, som människan tar från naturen, till 
bostäder, kläder, livsmedel etcetera. Produktionen styrs enligt tidsekologerna 
i första hand av människans grundläggande behov, det vill säga mat, värme, 
skydd mot väder och rovdjur etcetera. När dessa behov är tillgodosedda pro-
duceras andra varor som lyxvaror, statusprodukter, välfärdstjänster med 
mera. 

Den mest relevanta aspekten av ekonomin sett ur ett ekologiskt perspektiv 
är dock enligt tidsekologerna inte vad som produceras eller vem som be-
stämmer över produktionsprocessens utformning och resultat. I stället riktas 
fokus på de för produktionen – och delvis även konsumtionen – ofrånkomli-
ga omvandlingsprocesser som genererar oönskade restprodukter, avfall och 
utsläpp. Tidsdimensionen utgör både en nödvändig förutsättning och en be-
gränsning för denna interaktionsprocess mellan människan och hennes natur-
liga livsmiljö eftersom transformations-, produktions- och konsumtionspro-
cesserna kräver en viss tid. Vanligtvis återgår systemen – både ekologiska 
och sociala – efter en viss tidsperiod till tillstånd som liknar, men inte är 
identiska med, deras ursprungliga tillstånd. Dessa interaktionsprocesser har 
enligt tidsekologin dessutom specifika systemtider som i sin tur känneteck-
nas av både längd och periodicitet. Systemtiden definieras som den tid som 
krävs för att ett system, till exempel ett lokalt ekosystem, ska återgå till ett 

                                                      
80 Många av dessa forskare har en anknytning till den s.k. ”Zeitakademie” (tidsakademin) som 
startades av pedagogen Geißler och ekonomen Held vid Evangelische Akademie i Tutzing i 
Tyskland i början av 1990-talet. Se bl.a. Geißler 1998, 1999, 2001 och 2002; Held 2001 och 
Scherhorn 1995 och 1999. Se även Adam, Geißler & Held 1995 och 1998; Geißler & Adam 
1998 samt Geißler & Held 1995, 1998 och 2000. 
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jämviktsläge efter en extern eller systemimmanent, men för det aktuella sy-
stemet ny, belastning av systemet.81 

Vissa av ekosystemens systemtider har utvecklats under evolutionen vil-
ket enligt tidsekologin innebär att systemtiderna för större ekosystem kräver 
en tidsskala med större omfattning än människans sociala systemtider vilka 
till exempel tar sig uttryck i olika tideräkningar eller kalendrar.82 En uthållig 
användning av det globala ekosystemets resurser förutsätter därför ett uthål-
ligt, långfristigt tidsperspektiv men också en uthållig tidsplanering och tids-
hantering i vardagslivet (mer om detta i nästa avsnitt). För att komma ifrån 
människans alltför snäva tidsperspektiv och den sociala tidens och tideräk-
ningens bundenhet till händelser som ligger relativt nära nutiden har Lash 
och Urry myntat begreppet ”glacial tid” (glacial time). Begreppet försöker 
fånga den långvariga och evolutionära relationen mellan människor och na-
turen (Lash & Urry 1994:242ff; jfr. Næss 1976:295ff). 

Ekologiska system kan emellertid inte ses som konstanta system med ett 
oföränderligt jämviktsläge utan som alltid stadda i förändring mellan olika 
tillstånd. Det finns dock vissa systemspecifika trösklar och om dessa 
överskrids kommer inte systemet att gå till ett tillstånd som liknar ett tidigare 
tillstånd eller jämviktsläge, inte ens inom en längre tidsperiod. Dessa föränd-
ringar av ekosystemen är sålunda irreversibla och de resulterar i att ekosys-
temet förändras i grunden (Folke & Berkes 1998:1–26 och Folke et al. 
2002). Det finns många exempel på betydelsen av tidsdimensionen för aktu-
ella miljöproblem, till exempel uttunningen av ozonlagret som sedan några 
år tillbaka visar effekten av antropogena utsläpp som ligger flera decennier 
tillbaka i tiden; produktionen och lagringen av kärnkraftsbränsle som är ra-
dioaktivt i 100 000-tals år (se Hägerstrand 1992:6f) eller den accelererande 
tillbakagången av artrikedomen i många ekosystem på grund av mänsklig 
inverkan (urbanisering, monokultur etcetera). Ett annat aktuellt exempel är 
klimatförändringarna som beror på människans långvariga och accelererande 
utsläpp av växthusgaser (IPCC 2007:2–18).  
Tidsdimensionen framstår som mycket relevant för analysen av den av män-
niskan förorsakade växthuseffekten i två bemärkelser. För det första har 

                                                      
81 Inom den tidsekologiska skolan skiljer man dessutom mellan systemtid och egentid. Sy-
stemtid är tider inherenta för ett idealtypiskt, isolerat system, medan egentider definieras som 
de reala tider av ett system som interagerar med andra system, se Nowotny 1993 och Geißler 
& Held 1995. 
82 Tutzing-forskarnas teori om tidens ekologi har under senare år kritiserats av ett flertal fors-
kare och författare. Enligt t.ex. Glotz vilar tidsekologins plädering för inbromsning och återin-
tegration av mänskliga handlingar i naturens rytmer på en alltför romantisk föreställning av en 
ursprunglig relation mellan människa och miljö vilket enligt honom kan utmynna i en framti-
da kulturkamp mellan ”inbromsare” och ”påskyndare” (Glotz 1999). Reheis kritiserar tidseko-
login för att ha försummat betydelsen av den kapitalistiska politiska ekonomin för analysen av 
relationen mellan människa, miljö och tid. Den kapitalistiska ekonomins produktion för pro-
duktionens skull leder till att reproduktionen försummas, naturliga resurser används i snabba-
re takt än de kan återväxa samt en växande klyfta mellan tidsrika och tidsfattiga i samhället 
(Reheis 1998:72–82). 
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mänskligheten sedan industrialiseringen tog fart i mitten av 1800-talet an-
vänt en betydande del av jordens fossila bränslen, främst kol, olja och gas.83 
Dessa fossila energikällor representerar flera miljoner års lagrad solenergi 
som har uppfångats och omvandlats av växter och djur. Fossila bränslen 
utgör dessutom enorma sänkor för grundämnet kol. På mindre än två sekler 
har mänskligheten, med de industrialiserade länderna i spetsen, utnyttjat 
produkterna av ekosystemtjänster som omspänner en tidsrymd vilken vida 
överstiger hela mänsklighetens historia. Det finns dessutom för närvarnande 
inga indikationer på att användningen av fossila resurser kommer att minska 
i framtiden. Enligt aktuell forskning täcktes år 2005 cirka 80 procent av 
mänsklighetens totala energibehov med hjälp av fossila bränslen. Fram till år 
2030 kommer detta totala energibehov att växa kraftigt och de fossila resur-
sernas andel av energiförsörjningen har då enligt en försiktig skattning ökat 
till cirka 90 procent (Gesamtverband Steinkohle 2007, se även IPCC 2007). 

För det andra avslöjar klimatproblemet och debatten kring klimatfrågan 
en tydlig tidskonflikt mellan två – i hög grad överlappande – systems egenti-
der: den globala kapitalistiska ekonomin samt det globala ekosystemet. Eko-
systemets delvis glaciala systemtider, exempelvis för återhämtning eller 
bildande av nya fossila bränslen, kolliderar totalt med kvartalskapitalismens 
kortsiktiga systemtider som inte sträcker sig längre än till nästa kvartals 
vinst- eller förlustsiffror. Samtidigt som människans klimatpåverkan kräver 
en drastisk utvidgning av tidsskalan och tidsperspektivet för människans 
ansvars- och hänsynstagande till naturliga processer, det vill säga ett mer 
glacialt perspektiv där hänsyn måste tas till konsekvenser om flera hundra år, 
går i den socioekonomiska utvecklingen i världens industrialiserade länder i 
riktning mot allt kortare tidshorisont och allt snabbare förändringstakt. Lön-
samhet på kort sikt, som medför resursutarmning eller miljöskador på längre 
sikt, prioriteras nästan alltid framför beslutet att ta miljö- och resurshänsyn 
till priset av en lägre – men i ett längre tidsperspektiv mer uthållig – lönsam-
het (Hubendick 1985:531f, se även Weizsäcker 1999). Det finns enligt tids-
ekologerna ett starkt behov av att gå över från ekonomiska praktiker och 
belöningssystem som ger kortsiktiga vinster till sådana som utifrån ett 
mycket mer långsiktigt tidsperspektiv tar hänsyn till de förändringar i eko-
systemet som industrisamhället skapar. En av svårigheterna med en sådan 
omställning ligger i förhållandet att hög hastighet i sig har ett ekonomiskt 
värde när tiden förvandlas till en handelsvara. Ju snabbare varorna rör sig 
genom ekonomin, ju högre konsumtionstakt, desto bättre. Snabbhet i sig 
ökar vinsten och höjer bruttonationalprodukten (Adam 1995: 136). 

                                                      
83 Det finns inga tillförlitliga skattningar av omfattningen av mänsklighetens (d.v.s. främst de 
industrialiserade ländernas) historiska konsumtion sedan 1800-talet. En aktuell skattning av 
de återstående reserverna gjort år 2007 kommer fram till att reserverna av olja och gas vid 
nuvarande konsumtionstakt räcker i 50-75 år, medan kollagren räcker i mellan 125 till 175 år 
(Gesamtverband Steinkohle 2007). 
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Enligt Altvater (2005:150–176, se även 2004 och 2006) innebär den inti-
ma symbiosen mellan det kapitalistiska produktionssättet och energisyste-
men som är helt beroende av fossila bränslen att den av Polanyi beskrivna 
djävulskvarnen av urbäddade kapitalistiska marknader, numera kraftigt 
smord med olja, riskerar löpa amok ända till den sista droppen oljan har 
pumpats ur jorden. Altvater tar i sin analys av kapitalismens beroende av 
fossila energiresurser fasta på relationen mellan arbete och mervärdespro-
duktion. Att använda arbetskraft för att utnyttja återväxande biomassa var för 
kostnadskrävande i kapitalismens barndom, dessutom erfordrade de första 
ångmaskinerna ett bränsle med större energiinnehåll än till exempel ved 
(Altvater 2004). Fossila energikällor är dessutom inte bundna till års- eller 
dygnsrytmer utan kan användas 24 timmar om dygnet året runt. Det finns 
inte som med till exempel biobränslen skalproblem utan fossila bränslen kan 
– än så länge – utan problem utnyttjas i takt med kapitalets tillväxt. På så sätt 
har fossila bränslen sedan Watts ångmaskin gött kapitalets tillväxt och gett 
näring åt drömmen om en obegränsad tillväxt. Men den industriella revolu-
tionen bygger till stor del på utnyttjande av fossila bränslen från jordens 
geologiska förflutna som någon gång kommer att ta slut samtidigt som ut-
släppen av växthusgaser sätter gränserna för det globala ekosystemets resili-
ens på prov.84  

Utifrån den ovan skisserade relationen mellan miljöproblem, kapitalistisk 
produktion, materialism och tid kan man tänka sig flera möjliga sätt att inom 
en överskådlig framtid hantera antropogena förändringar av ekosystem. För 
det första kan man försöka att återställa det tidigare tillståndet i ekosystemet, 
ett exempel är försöket att återställa ozonlagret genom att minimera utsläpp 
av freoner (det vill säga CFC-gaser eller klorfluorkarboner) och andra ut-
släpp som skadar ozonlagret. För det andra kan man flytta till ett annat eko-
system. Men med tanke på att många miljöproblem som till exempel växt-
huseffekten är irreversibla (åtminstone inom överskådlig framtid) och har en 
global utsträckning återstår i många fall bara att försöka anpassa sig till des-
sa förändringar i ekosystemen. En sådan anpassning innebär också anam-

                                                      
84 Weber tecknade i början av förra seklet en liknande bild där han i ett berömt citat samman-
för den puritanska arbetsmoralen, den kapitalistiska, industriella ekonomin och användningen 
av fossila bränslen som resulterar i att de alienerade tingen transformerar människornas var-
dagsliv till en järnbur (ordagrant ”en kåpa hård som stål”): Puritanen ville ta sitt arbete som 
ett kall, vi måste göra det. Ty när asketismen flyttades ut ur munkcellen och in i det dagliga 
livet och började dominera den världsliga moralen, bidrog den till att bygga det mäktiga 
kosmos, som den moderna ekonomiska ordningen utgör. Denna ekonomiska ordning är nu 
bunden vid de tekniska och ekonomiska villkoren för maskinell produktion och bestämmer 
idag med överväldigande styrka alla de människors liv, inte endast de direkt ekonomiskt 
verksamma, som fötts i detta maskineri. Kanske skall den bestämma det ända tills det sista 
kilot fossilt bränsle brunnit upp. Enligt Baxters mening skulle omsorgen om de yttre tingen 
endast hänga som ”en tunn rock, som man kan ta av när som helst” över de utvaldas axlar. 
Men ödet lät rocken förvandlas till en järnbur. Allt efter som asketismen började förändra 
världen och få sina konsekvenser, har materiella ting fått en ökande och till slut obeveklig 
makt över människorna som aldrig tidigare i historien. (Weber 1990[1905]:85f) 
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mandet av ett mer eller mindre långfristigt tidsperspektiv som tydliggör de 
framtida konsekvenserna av människans påverkan av ekosystemen. I läng-
den innebär detta enligt tidsekologerna att människans vardagspraktik måste 
återintegreras i naturens rytm. Detta gäller i synnerhet storstadsbor eftersom 
livet i en storstad för många innebär vidgade avstånd – både rumsligt och 
temporalt – när det gäller miljöpåverkan och ekologisk konsekvens (Geißler 
1999 och 2000; Geißler & Held (red.) 2000).  

Modern tidshantering och tidsuppfattning som miljöproblem 

En annan infallsvinkel på relationen mellan tid och miljö är hur och i vilken 
utsträckning dagens moderna tidshantering och upplevelse av tidsknapphet 
direkt eller indirekt orsakar miljöproblem. Fokus ligger här på sambandet 
mellan olika livsstilar och vardaglig miljöpåverkan. Olika fritidsaktiviteter 
uppvisar enligt Jalas (2008 och 2005) stora skillnader när det gäller såväl 
tidsåtgång som energianvändning där framför allt fritidsresor framstår som 
en speciellt energiintensiv aktivitet. Det finns också ett påtagligt samband 
mellan trafikens miljöpåverkan och den moderna jakten på tidsvinster: ar-
bets- såväl som fritidsresorna ökar i frekvens och längd samtidigt som det 
ska gå snabbt att nå målet. Globaliseringens imaginära krympning av rum-
met har medfört krav på en motsvarande förkortning av restider, från lokal 
och regional till interkontinental nivå. Resultatet blir att mer energikrävande 
transportsätt som flyg och bil föredras framför mindre energikrävande som 
tunnelbana, tåg eller cykel.85 

Det moderna vardagslivets tidspress sätter också sin prägel på de korta 
fritidsresorna (Davidov et al. 2003; Waldo 2002). Detta är särskilt tydligt hos 
många urbana barnfamiljer, som också enligt flera aktuella undersökningar 
är den befolkningsgrupp i Sverige som upplever störst tidsbrist i dag (Hen-
riksson 2008; Larsson 2007; SCB 2003:107ff, Tillberg 2001). Fritidsresorna 
blir allt fler när barnen måste skjutsas till organiserade aktiviteter efter sko-
lan. Dessutom ökar upplevelsen av tidspress när skjutsen till dessa aktiviteter 
ska samordnas med förvärvsarbete och andra familjemedlemmars – både 
barns och vuxnas – fritidsaktiviteter.86 I några barnfamiljer är dessa skjutsar 

                                                      
85 Trots denna upplevda tidspress finns det – främst ekonomiska – gränser för denna energi-
slukande jakt på tidsvinster, ett exempel är överljudspassagerarplanet Concorde som efter en 
olycka år 2000 och den allmänna nedgången i den transatlantiska flygtrafiken efter den 11 
september 2001 inte längre används i passagerartrafik. Enligt tidningen Forskning & Fram-
steg (5/06, s.15) finns det i dagsläget inga planer på att ersätta Concorde som stort passagerar-
plan. Däremot finns en liten marknad för multimiljardärer och företagsledare som vill flyga 
fort –kanske för att få mer ledig tid – till nästan vilket pris som helst. Det enda möjliga över-
ljudsprojektet år 2006 tycks därför vara små snabba affärsflygplan med plats för endast ett 
fåtal resenärer. 
86 Se Tillbergs (2001) studie av de dagliga fritidsresorna hos barnhushåll i Gävle med omnejd 
som visar att en stor del av föräldrarnas fritidsresor består i att skjutsa barnen till deras fritids-
aktiviteter. Tiderna och platsen för barnens olika fritidsaktiviteter styr ofta tidsschemat för 
hela hushållet under kvällen, och övriga resor och göromål får passas in mellan dessa skjutsar.  
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till organiserade fritidsaktiviteter skäl till att hålla sig med två bilar och en 
del ensamstående föräldrar skulle överhuvudtaget inte ha bil om det inte vore 
för barnens fritidsresor (Tillberg 2001). 

Accelerationstendenserna är också tydliga när det gäller varuproduktion 
och konsumtion, i synnerhet när det gäller så kallade sällanköpsvaror som 
exempelvis datorer eller tv-apparater. Den snabba tekniska utvecklingen, till 
exempel på mikroelektronikområdet, har inneburit krympande produktcykler 
för varor som mobiltelefoner eller datorer vilket tvingar många producenter 
att uppdatera eller byta sortimentet i allt snabbare takt. För konsumenternas 
del innebär det en allt kortare period där man kan uppleva ”nyhetens behag”, 
till exempel när det gäller datorer eftersom komponenter såväl som mjukvara 
kan upplevas som hopplöst föråldrade endast två eller tre år efter inköpet 
(och i värsta fall visar sig vara inkompatibla med ny programvara efter en 
lika kort period). Många sällanköpsvaror, särskilt inom hemelektroniksek-
torn, byts därför ut långt innan de har slutat fungera och hamnar inte sällan 
på soptippen, trots att de är fullt fungerande (Granberg 2002). 

Enligt Franks beskrivning innebär detta också att (1999 och 2007) så kal-
lade positionella konsumtionsvaror, det vill säga varor vars värde inte i för-
sta hand bestäms av deras bruksvärde utan snarare av deras position i ett 
hierarkiskt system som rangordnar varans åtråvärdhet och exklusivitet87, i det 
senmoderna konsumtionssamhället tappar sin statushöjande eller -
markerande funktion allt snabbare (Frank 2007:2ff). Förr i tiden kunde det 
till exempel röra sig om gamla möbler eller antikviteter som vittnade om 
familjens och släktens långa historia av ekonomiska framgångar och höga 
sociala status. De moderna positionsvarorna är oftast högteknologiska pro-
dukter där endast den aktuella toppmodellen garanterar hög status, dock 
under en förhållandevis kort tid eftersom nästa produktgenerations toppmo-
dell inte brukar vara långt borta. Även bruksvärdet för användarna är be-
gränsat eftersom konsumenterna saknar tid att läsa de tjocka manualerna 
vilket innebär att de inte hinner sätta sig in i prylarnas alla funktioner innan 
det är dags för nästa inköp. 

Vissa extrema statusföremål – som mycket dyra klockor eller båtar – går 
enligt Frank emot strömmen eftersom de rangordnas i en hierarki som fortfa-
rande premierar hantverk och varans förmåga att användas och bevara sitt 
värde under lång tid. Eftersom det krävs stora ekonomiska resurser för att 
kunna utmärka sig genom innehavet av dessa varor utgör de dock en margi-
nell företeelse utan direkt relevans för majoriteten. Indirekt har emellertid de 
varor som placerar sig högst i den positionella hierarkin en stark effekt på 
människors konsumtionsmönster eftersom många anstränger sig att kunna 
köpa varor med en så hög position som möjligt (Frank 2007:61ff). Tidens 
roll som positionell resurs är enligt Frank begränsad eftersom alla människor 

                                                      
87 Ett återkommande exempel hos Frank är dyra armbandsur som har samma bruksvärde som 
billiga armbandsur men ett mycket högre positionellt värde (Frank 2007:108f). 
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har lika mycket tid till förfogande. Dagens skillnader i disponibel tid har inte 
en tillräckligt distingerande förmåga för att ledighet skulle kunna användas 
som positionell resurs. Detta är enligt Frank det viktigaste skälet till varför 
många människor i dag hellre väljer att förvärvsarbeta så mycket som möj-
ligt (för att kunna köpa så högt rankade positionella varor som möjligt) än att 
gå ner i arbetstid (Frank 2007:78ff).88 

En tredje, mer indirekt koppling mellan tidshantering och tidsuppfattning 
och miljö är att den moderna, forcerade tidsanvändningen och en alltmer 
utbredd otålighet medför en minskad förståelse för naturens långvariga ryt-
mer, till exempel nödvändigheten av ett långfristigt tidsperspektiv (glacial 
time) eller betydelsen av längre viloperioder. Den långa nordiska vintern 
förkortas exempelvis med hjälp av charterresor till varmare länder. Naturliga 
processer som till exempel kompostering anses ta för lång tid och påskyndas 
med hjälp av energikrävande tekniska lösningar som värmeslingor. Detta 
åsidosättande av naturliga processers temporala dimension, det som tidseko-
logerna skulle kalla för naturliga processers egentid, ligger bakom många 
miljöproblem eftersom uthållighet förutsätter en ökad medvetenhet om na-
turliga processer och sambandet mellan ekosystemens tröskelvärden för oli-
ka påfrestningar å ena sidan och tidsperioden mellan dessa påfrestningar å 
andra sidan. För korta tidsperioder mellan påfrestningarna sänker tröskelvär-
dena och minskar ekosystemens resiliens, det vill säga förmåga att klara av 
påfrestningar, resursuttag eller störningar etcetera, utan att övergå till ett 
annat tillstånd (Folke et al. 2002). Tidsekologerna understryker att naturen 
måste få ha sin egen gång i mycket större utsträckning än i dag för att inte de 
ekosystem, som säkrar människans livsuppehälle, ska förändras i grunden 
för all tid framöver (Adam et al. (red). 1995). 

Uthållig tidsanvändning 

Tidsdimensionen är således mycket betydelsefull om man vill förstå dagens 
miljöproblem, men den är även grundläggande för försök att skissera vägar 
till ett uthålligt samhälle. Den moderna tidsanvändningens fragmentering, 
urbäddning ur naturliga rytmer och acceleration står i motsättning till beho-
vet av en mer långfristig, glacial tidsuppfattning som av vissa forskare har 
beskrivits som en nödvändig förutsättning för att säkra jordens framtid för 
kommande generationer (Geissler 2000). När det gäller till exempel varu-
konsumtionen kan man försöka minska det – mer eller mindre imaginära – 
temporala gapet mellan varans inköp och användning å ena och dess totala 
miljöpåverkan å andra sidan med hjälp av en större fokusering på varans 

                                                      
88 Franks förslag för att komma tillrätta med detta accelererande konsumtionstryck och dess 
destruktiva följder för såväl sociala som ekologiska system är en progressiv konsumtionsskatt. 
En sådan skatt skulle enligt Frank kunna minska dragningskraften av de absolut dyraste posi-
tionella varorna och därmed dämpa konsumtionshetsen för väldigt många utan att avsevärt 
försämra deras materiella och övriga välbefinnande (Frank 2007:104-116, Frank 1999). 
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hela levnadslopp, bland annat med hjälp av livscykelanalys. En annan viktig 
omställning som erfordras för en mer uthållig tidsanvändning är inbroms-
ningen av vissa delar av vardagslivet som kan leda till en minskad konsum-
tionstakt och refokusering på andra värden än materiella. Den viktigaste 
förändringen som krävs för en uthållig utveckling är emellertid en ny värde-
ring av tiden, både den vardagliga och den glaciala. Ett verkligt ansvarsta-
gande för den egna påverkan på jordens ekosystem kräver ett tidsperspektiv 
som vida överstiger människans livslängd. Några olika utkast till en sådan 
uthållig tidsanvändning skisseras i HUSUS-projektets framtidsbilder med 
fokus på förändringar av urbanstruktur och människors tidsanvändning i en 
framtida uthållig stad. Syftet med dessa framtidsbilder var att artikulera nya, 
uthålliga temporala värderingar och skapa ett antal fullt tänkbara – och uthål-
liga – beskrivningar av framtida tidsregimer (Fuehrer 2007:319ff).89  

2.5 Motbilder – visioner om ett grönt negotium 

Många kritiker av tidens totala kommodifiering och vardagslivets subsum-
tions under kapitalet frambesvärjer den klassiska tanken om fritiden som ett 
negotium, det vill säga arbetets negation eller frirum utanför alla sorters ar-
bete, såväl avlönat som oavlönat arbete (Arendt 2000[1958]). Men om friti-
dens emancipatoriska potential ska infrias behövs det också en ändring av 
tidens moraliska ekonomi. En fritid som ska kunna tjäna som motvikt mot 
den för många ofria och exploaterande, kommodifierade tiden i förvärvsar-
betslivet måste frikopplas från den i dag underordnande relationen gentemot 
lönearbetet. Denna frikopplade fritid får ett egenvärde och ses inte främst 
som överbliven, resterande tid eller tid för rekreation från arbetet eller en 
förberedelse för förvärvsarbetet. Ett tänkbart sätt som diskuteras är medbor-
garlönen som en ersättning frikopplad från förvärvsarbete (Reitter 2002). En 
liknande diskussion fördes även på 1930-talet men på den tiden präglades 
diskussionen av att ersättningsnivåerna på grund av statsfinanserna och de 
förhållandevis låga skatterna skulle ha blivit mycket låga. Det var på grund 
av dessa låga ersättningsnivåer, men också för att stärka arbetarrörelsens 
organisationer, som den svenska socialdemokratin valde arbetslinjen (Eriks-
son 2004; se även Birnbaum 2004 och 2008 och Junestav 2004). 

I dag är dock förutsättningarna annorlunda. Verklig tidsmässig välfärd 
kräver enligt förespråkarna för medborgarlönen en radikal transformation av 
förvärvsarbetslivet som innebär ett mycket större utrymme för personliga 
intressen utan att man nödvändigtvis måste inkorporera dessa sysslor i sin 
identitet (Manifest gegen die Arbeit 1999; Ribolits 1998 och Kurz 1999). En 
tidig förespråkare för medborgarlön i Sverige var Adler-Karlsson (1977) 

                                                      
89 Framtidsbilderna presenteras i kapitel 4.7 under rubriken En jämförelse av tidsanvändning-
en i Puls respektive Lugn med dagens tidsanvändning. 
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som bland annat poängterade medborgarlönens dekommodifierande potenti-
al. Enligt Adler-Karlsson innebär målet med full sysselsättning växande 
problem i en senkapitalistisk ekonomi där produktivkrafternas utveckling 
innebär både en ökande produktivitet och ett minskande behov av mänskligt 
arbete. Arbetslinjens ideal med heltidsjobb och fasthållandet vid åtta tim-
mars arbetsdag som tidsmässig norm kan enligt Adler-Karlsson endast upp-
rätthållas genom växande exporter och lyxkonsumtion samtidigt som en 
större grupp arbetslösa marginaliseras i den industriella reservarmén som i 
senkapitalismen också omfattar många människor som när de inte är arbets-
lösa arbetar i lågavlönade tjänsteproducerande yrken.90 Dessa idéer aktualise-
rades av Ekstrand (1995 och 1996) som i mitten av 1990-talet satte arbetslin-
jen i samband med ett framväxande tvåtredjedelssamhälle som systematiskt 
exkluderar arbetslösa och människor med svag anknytning till arbetsmark-
naden (se även Andersson 1998). Det kanske något romantiska idealet för 
många av förespråkarna för en medborgarlön eller grundinkomst är ett ar-
betsliv där människan inte blir vad hon av livets nödvändigheter tvingas 
göra, utan gör vad hon vill, i arbetslivet såväl som på fritiden.  

Ett uttryck för detta ideal hittas i Marx ofta citerade framställning av ar-
betslivet i ett kommunistiskt samhälle i Den Tyska ideologin (Marx 
1969[1846]:33). Marx vision är ett samhälle som skiljer mellan privata re-
spektive allmänna intressen, där arbetsuppgifterna inte längre fördelas med 
tvång utan efter intresse: 

Jaga på morgonen, fiska på eftermiddagen, idka boskapsskötsel på kväl-
len, kritisera efter måltiden, precis som jag har lust utan att någonsin bli 
jägare, fiskare, herde eller kritiker. (Marx 1969[1846]:33, egen översätt-

ning). 

Tidspolitik – arbetstidsförkortning, tidsmässig välfärd och 
fredade temporala allmänningar 

Det växande obehaget förknippat med en tilltagande acceleration av arbets-
liv, fritid och samhället i stort har sedan mitten av 1980-talet tagits upp av ett 
antal forskare och debattörer som menar att den gängse definitionen av väl-
färd måste utvidgas för att förutom den materiella dimensionen även inbe-
gripa en temporal dimension: tidsmässig välfärd (se till exempel Reisch 
1999, 2001 och 2002; Scherhorn 1999 samt Rinderspacher 2002). Viktiga 
komponenter i denna tidsmässiga välfärd är regleringen av arbetstiden och 
rätten till sammanhängande ledighet, i form av semester, två krav som tidigt 

                                                      
90 Enligt Marx behövs i det kapitalistiska systemet ett permanent överskott av arbetskraft för 
att hålla lönerna nere: ”Es liegt in der Natur des Kapitals, einen Teil der Arbeiterbevölkerung 
zu überarbeiten und einen anderen zu verarmen.” (Marx 2000[1861–1863]:300. (Egen över-
sättning: Det ligger i kapitalets natur att överanstränga en del av arbetarbefolkningen och att 
utarma en annan). 
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restes av stora delar av den europeiska arbetarrörelsen. Den tidiga arbetarrö-
relsens kamp inkluderade flera explicita tidspolitiska mål som exempelvis 
handlade om regleringen av arbetstiden och utökningen av den lagstadgade, 
betalda semestern (SOU 2002:6 och 2002:22; se även Thompson 1967). 

Dessa tidspolitiska krav kretsade kring förvärvsarbetet och tidsanvänd-
ningens kvantitativa dimension, till exempel åtta timmars arbetsdag och rätt 
till vila mellan arbetspass. Kraven på en kvalitativ förbättring av tidsanvänd-
ningen som lyfts fram av dagens debatt om tidsmässig välfärd var i början av 
1900-talet mer eller mindre underförstådda eftersom mer ledig tid i sig sågs 
som en förutsättning för en förbättring av arbetarnas vardagsliv, även om det 
också inom arbetarrörelsen fanns röster som manade till att den nyvunna 
lediga tiden måste fyllas med nyttiga och uppbyggliga aktiviteter som fri-
luftsliv eller folkbildning i form av studiecirklar och annan föreningsverk-
samhet (Arvidsson 1985). I Sverige blev kravet på åtta timmars arbetsdag en 
stående paroll på landets förstamajdemonstrationer från år 1890 och framåt 
(SOU 2002:12:19). När Sveriges riksdag lagstiftade om 48-timmarsveckan 
år 1920 var motiven således både fackliga och sociala, vid sidan om rätten 
till ledig tid utgjorde arbetarskyddet ett tungt vägande skäl bakom denna 
arbetstidsreglering (SOU 2002:12:19f; SOU 2001:91:9f). Arbetarrörelsens 
tidiga tidspolitiska kamp för rätten till vila från lönearbetet blottade också ett 
grundläggande dilemma för arbetarrörelsens organisationer vars politiska 
och sociala maktposition till stor del baseras på det faktum att de organiserar 
de individer som utför samhällets nödvändiga arbete, som omfattar såväl det 
nödvändiga arbetet som merarbetet. Detta innebär att alltför radikala krav på 
vardagslivets långtgående frigörelse från lönearbetet, som till exempel La-
fargues förslag på tre timmars arbetsdag, riskerar även i dag att urholka själ-
va basen för arbetarrörelsens organisationer (Eriksson 2004, se även Isidors-
son 2001).  

Lafargues egen (1980[1883]) förklaring till denna motsättning är att arbe-
tarrörelsens ideologiska förankring i Marx’ teori om det kapitalistiska arbe-
tets alienation hamnar i konflikt med anspråket att representera arbetarna 
som ses som den bärande drivkraften bakom samhällets tekniska och indust-
riella framåtskridande. Stoltheten över arbetarnas konkreta insatser är svår-
förenlig med en radikal kritik av arbetet i kapitalistiska samhällen. Marx 
själv resonerar kring detta dilemma i detalj på ett flertal ställen i Kapitalet 
(Marx 1968[1867]), dock utan att presentera en konkret lösning. I stället för 
att utveckla en kritisk syn på arbete anammade den europeiska arbetarrörel-
sen tidigt en borgerlig, romantiserande bild av förvärvsarbetet som tillskrivs 
en central kulturbärande roll. Benjamin (1974[1939]) beskriver denna upp-
fattning av arbete som den protestantiska arbetsmoralens återuppståndelse i 
sekulär form. Samtidigt som det nya arbetsbegreppet hyllar behärskningen 
av naturkrafterna och skapandet av välfärd, blundar det enligt Benjamin för 
det kapitalistiska arbetets negativa samhälleliga effekter.  
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Efter att de flesta av arbetarrörelsens krav på arbetstidens reglering mer 
eller mindre uppfyllts i och med den arbetslediga lördagens införande i bör-
jan på 1970-talet försvann tidspolitiken i praktiken från den svenska arbetar-
rörelsens agenda, trots att enstaka aktörer även i fortsättningen drev ett antal 
tidspolitiska frågor, exempelvis en lagstadgad sex timmars arbetsdag, d.v.s. 
en 30-timmars arbetsvecka, som det socialdemokratiska kvinnoförbundet har 
krävt ända sedan 1972 (Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik 
1978:12ff; se även Isidorsson 2001; Olsson 1994 och Thomason 2004). 

Många människor upplever i dag att tidspressen i vardagslivet ökar när 
tempot såväl i arbetslivet som på fritiden blir alltmer forcerat. Kopplingen 
mellan samhällets allmänna tempoökning å ena och en accelererande upple-
velse av tidsbrist å andra sidan är inget nytt fenomen, den påtalades redan i 
1956 års utredning av arbetstiden (SOU 1956:20) som föregick arbetstids-
förkortningen 1957 (från 48 till 45 timmar per vecka, se Lundmark 
1989:110ff). I denna utredning konstaterades att tidspressen i arbetslivet 
hade ökat kraftigt sedan 1940-talet, inte minst till följd av tilltagande meka-
nisering och den allt vanligare förekomsten av prestationslöner. Utredningen 
slog också fast att upplevelsen av tidsbrist och medföljande stress inte var 
begränsad till arbetslivet utan att även vardagslivet utanför lönearbete ut-
märktes av en ökad intensitet, i synnerhet i landets storstäder. Det förslag till 
lösning som las fram av utredarna 1956 var att öka lönearbetarnas fritid. 
Enligt utredarna behövde arbetarna mer ledig tid för att njuta av den ökande 
levnadsstandarden och denna ökade fritid kunde enligt utredarna uppväga 
det allt högre tempo i arbets- och samhällslivet vilken beskrevs som en nöd-
vändig förutsättning för fortsatt produktivitetsökning och samhällsutveckling 
(Lundmark 1989:112). 

Utredningens positiva och något förenklande syn på sambandet mellan 
produktivitet och tempot i arbets- och vardagsliv har under senare år nyanse-
rats av ett antal debattörer som har påpekat hälsoriskerna med en utbredd 
upplevelse av tidspress, hets och stress. Riskerna förstärks av en utveckling 
där tidspressen inte är begränsad till förvärvsarbetslivet utan även präglar en 
stor del av den fritid som tidigare ansågs som en rekreationens fristad. Acce-
lerationstendenserna och tidspressen har till och med framställts som ett 
grundläggande hot mot den allmänna välfärden (Adam et al. 1998; Illich 
1996; Reheis 1998 och Rinderspacher (red.) 2002). Den moderna hantering-
en av tid, kännetecknad av ökande hastighet i såväl arbets- som privatlivet, 
anses dessutom av en del forskare ha långtgående ekologiska effekter (Adam 
1998; Geißler & Held 1995; Geißler & Held 1998 och Geißler & Held 
2000).  

En generell tendens är att många människor i dag upplever att de får allt 
mindre tid till förfogande för sig själva, det vill säga individuell tid för re-
kreation och avkoppling. Den tid till vila och avkoppling som sparas in un-
der en stressad och komprimerad arbetsdag förlorar många på grund av akti-
vitetsutbudets mångfald på eftermiddagen eller kvällen, till exempel de för-
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äldrar som måste skjutsa sina barn mellan olika aktiviteter. Tidsmässig väl-
färd kan alltså definieras som tillräckligt med tid som människorna själva 
förfogar över. En nödvändig förutsättning för det är enligt några forskare en 
delvis dekommodifiering av tiden, det vill säga en utveckling där en mindre 
del tid av människans livstid måste säljas som lönearbete (Reisch 1999 och 
2002; Rinderspacher (red.) 2002 och Wotschack 2002). 

Mot bakgrund av svårigheter att balansera vardagslivets mångfaldiga 
tidsmässiga krav mellan områden som förvärvsarbete, utbildning, obetalat 
arbete, familjeliv, sociala kontakter och fritid hörs i dag allt fler kritiska rös-
ter i många av västvärldens industrialiserade länder enligt vilka den traditio-
nella synen på välfärd i för hög utsträckning fokuserar på materiell tillväxt 
och ekonomiska aspekter (Goodin et al. 2004; Reisch 2002 och 2001; Rin-
derspacher 2002; Scherhorn 1995 och 1999 samt Swait et al. 2004).91 Väl-
färdsbegreppet måste enligt denna kritik även inrymma aspekter som livs-
kvalitet, livsmiljö och tillgång till, och bestämmanderätt över, den egna tiden 
om allmän välfärd ska upplevas som ett relevant politiskt mål även i det nya 
årtusendet.92 På samma sätt som den klassiska välfärdspolitiken främjade 
medborgarnas ekonomiska oberoende vilket skapade förutsättningar för de-
kommodifieringen av vissa områden av vardagslivet har en politik som för-
söker öka den tidsmässiga välfärden potential att bromsa och delvis upphäva 
tidens kommodifiering (Reisch 1999 och 2002; Rosa 2005:260ff).93 En när-
mare granskning visar dessutom att också mer traditionella välfärdspolitiska 
åtgärder, i synnerhet på det familjepolitiska området samt inom utbildnings-
sektorn som exempelvis föräldraledighet och barnomsorg, har tidspolitiska 
inslag även om dessa för det mesta framstår som mer eller mindre oavsiktli-
ga (Lundahl 2008). 

                                                      
91 Reisch (2002:50f) sammanfattar fem av den nya tidspolitikens viktigaste inslag och krav 
som ska leda till ökad tidsmässig välfärd som följer. För det första behövs tillräckligt med tid 
för sociala och naturliga reproduktionsprocesser. För det andra krävs tidsmässiga utrymmen 
för individuella tidsrytmer och tidsanvändningsmönster på ett flertal områden, till exempel 
när det gäller ekonomi, ekologi, politik och livsvärld. Det tredje kravet handlar om etablering-
en av en kulturell mångfald av tidsuppfattningar och logiker som kan tjäna som motvikt till 
den monolitiska och linjära logiken enligt vilken ”tid är pengar”. Det fjärde kravet rör politi-
kens och ekonomins systemtider vars extrema kortsiktighet har graverande följder för både 
den sociala välfärden och för ekosystemen. Här krävs enligt Reisch mycket mer långfristiga 
perspektiv som också ska minimerar risken av gradvis ackumulerade felbeslut. Med detta 
menas beslut som i ett kortfristigt tidsperspektiv inte verkar ha så stora effekter, som exem-
pelvis koldioxidutsläppen eller en fortsatt satsning på kärnkraft, men som kan komma att få 
allvarliga effekter i framtiden. Det femte och sista viktiga tidspolitiska målet är förstärkandet 
av sociala tidsinstitutioner, dels nya institutionaliserade tidsarrangemang och dels ett medvetet 
bevarande av gamla och traderade tidsinstitutioner, till exempel den arbetsfria söndagen eller 
olika lokala fester som karnevalen. 
92Se till exempel resultaten av undersökningarna som presenteras i Garhammar 2001 and 
2002; Gershuny 2002, Hallberg & Klevmarken 2003; Rydenstam 2002; SCB 2003 och 2004 
samt Sullivan & Gershuny 2001. 
93 Dekommodifiering som åstadkoms med främst ekonomiska men delvis även tidspolitiska 
styrmedel har en central position i Esping-Andersens (1990) teorier om olika välfärdsregimer. 
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Förespråkarna för en mer medveten tidspolitik lyfter fram ett antal mo-
derna tidskonflikter där samhällets rytm och krav på tidsanvändning hamnar 
i strid med samhällsmedlemmarnas individuella behov, exempelvis när en 
arbetsköpares krav på tidsmässig flexibilitet, till exempel i form av skiftarbe-
te, står i konflikt med arbetssäljarens önskemål om att tillbringa tid med 
familjen eller möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Utöver 
denna granskning av villkoren för ett gott liv i 2000-talets senkapitalistiska 
samhällen framför en del debattörer även en mer fundamental kritik av hur 
många tidsmässiga allmänningar och tidigare fredade områden av vardagsli-
vet, som exempelvis fritid, familjeliv eller socialt umgänge, underkastas 
nyttomaximeringsrationaliteten. Ett centralt inslag i den nya tidspolitiken är 
följaktligen försöken att skydda och stärka sociala tidsinstitutioner och tids-
mässiga allmänningar. Siktet är således inställt på fler områden av vardagsli-
vet än enbart förvärvsarbetet. Övriga områden som utpekas som betydelse-
fulla för tidsmässig välfärd är bland andra obetalt arbete, barnomsorg och 
fritid (Beck 1999; Bluedorn 2002). En ökad tidsmässig välfärd ska uppnås 
genom etableringen av nya institutionaliserade tidsarrangemang (exempelvis 
friår eller personliga tidskonton) men också genom bevarandet av traderade 
tidsinstitutioner och lokala tidsarrangemang som till exempel arbetsfria hel-
ger och fester. Dessa tidsmässiga allmänningar utgör en viktig sammanhål-
lande faktor i samhället samtidigt som de lämnar utrymme för en motbild till 
den kapitalistiska, monetära tidslogikens hegemoniska värdering av tid ut-
ifrån ekonomiska aspekter (Bluedorn & Waller 2006).94 

I den aktuella diskussionen av välfärdsbegreppets temporala dimension 
betonas i högre utsträckning den lediga tidens självständiga värde oberoende 
av förvärvsarbetslivet eftersom tid för eftertanke och kontemplation i non-
stopsamhället har blivit något av en bristvara även på fritiden (se till exem-
pel Reisch 1999 & 2002). Enzensberger kallar denna tid för eftertanke för 
vår tids nya lyxvara (Enzensberger 1996). Materiella varor däremot upplevs 
enligt Enzensberger, med undantag för vissa lyxprodukter och positione-
ringsvaror, inte längre som särskilt knappa vilket också innebär att deras 
betydelse för individernas upplevda livskvalitet minskar. Och till skillnad 
från dessa materiella varor kan fritid eller tid för eftertanke ännu inte eller 
endast i begränsad omfattning köpas på en marknad, en omständighet som 
ytterligare förhöjer deras attraktivitet. Liksom andra konsumtionsvaror är 
fritiden därmed underkastad krav på utveckling och innovation. 

Reisch menar att vi exempelvis i dag ser att efterfrågan på tjänster som 
möjliggör en ökning av den lediga tiden ökar med stigande inkomster, även 
om den köpta tiden inte med nödvändighet används till kontemplation 
(Reisch 2002:38; ett aktuellt svenskt exempel är skattelättnaderna för hus-
hållsnära tjänster). Utvecklingen går kanske i stället mot att de individer som 
har ekonomiska möjligheter byter ut tid mot varor, något som är tydligt när 

                                                      
94  Jfr. Adams’ diskussion av äganderätten till tid i jordbruksproduktionen (Adams 1998:159f). 
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det gäller lyxprodukter som anskaffas för att underlätta fritidens gestaltning, 
till exempel segelbåtar, fritidshus eller semesterlägenheter. Dessa faciliteter 
kostar mycket men till skillnad från Veblens fritidsklass saknas många gång-
er tid att utnyttja dem till fullo eftersom man saknar sammanhängande perio-
der av ledighet. Detta beror dels på arbetslivets krav, dels på att man på 
grund av fritidens acceleration inte kan ägna sig åt endast en fritidsaktivitet 
under längre tid än några dagar. Definitionen av begreppet tidsmässig väl-
färd skiljer sig en hel del mellan olika forskare som i varierande utsträckning 
tagit fasta på tidens och tidsanvändningens kvantitativa respektive kvalitati-
va aspekter. De förra kan handla om hur mycket ledig tid människor har 
samt hur mycket tid de använder till betalt eller obetalt arbete, de senare om 
människors tidsupplevelse och tidens moraliska värden. Flera författare har 
även skisserat på strategier för att optimera ett samhälles tidsmässiga välfärd 
och därmed formulerat fragment av en tidspolitik (se bland andra Reisch 
2001; Scherhorn 1999; Müller 1998 samt Reheis 1998). 

Ett gemensamt drag i dessa tidspolitiska visioner är att de förordar ett 
genomgripande brott med synen på tid som en ekonomisk resurs och han-
delsvara. Tidens upplevelsedimension har kommit till korta när tiden i allt 
större utsträckning har dragits in i den ekonomiska sfären. Kommodifiering-
en av tiden har även satt sina spår på tidsanvändningens sociala dimensioner 
i och med att olika former av sociabilitet i dag styrs av arbetslivets krav sna-
rare än människors egna sociala behov. Ett exempel är arbetets successiva 
kolonisering av helgen,95 ett annat instrumentaliseringen av sociala nätverk. 
För att freda vissa tidsperioder och tidsanvändningar i syfte att ställa dem 
utanför ekonomins kommersiella krav behövs enligt dessa rörelser ett mer 
radikalt systemskifte, till exempel genom en kraftig omläggning eller minsk-
ning av vardagskonsumtionen. Ett annat centralt område för förändring som 
utpekas är synen på tid som används till lönearbete. En uthållig tidsanvänd-
ning kräver ett brott med dagens normativa syn på lönearbetet som i enlighet 
med den hegemoniska arbetsetiken framstår som den enda aktivitet som kan 
skapa verklig välfärd (jfr. Sanne 2007:5ff). Diskussionen i detta kapitel har 
tecknat en betydligt mer komplex bild som poängterar lönearbetets betydelse 
för exempelvis upplevelse av tidsbrist, stress och ekologiskt ohållbara livs-
mönster. Samtidigt är lönearbetets och den kommodifierade tidens roll som 
främsta värdemätare för människans övriga aktiviteter och tidsanvändningar 
ännu ohotad, trots den kör av kritiska röster som har framträtt i detta kapitels 
granskning av tidens moraliska ekonomi. Dess hierarkiska värdering av olika 
tidsanvändningar framstår som en central förklaringsfaktor för det faktum att 
de flesta av dagens människor i valet mellan mer disponibel tid eller större 
inkomster fortfarande – och i motsättning till sina egna preferenser för hur 

                                                      
95Se granskningen av Stockholmshushållens tidsanvändningsmönster i kapitel fyra som indi-
kerar en stigande trend för förvärvsarbetets omfattning på helgerna mellan åren 1991 och 
2001. 
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det goda livet bör utformas – väljer mer pengar och större konsumtionsmöj-
ligheter framför mer ledig tid (Robinson & Godbey 1996 och 1997 samt 
Sanne 2005). En mer genomgripande förändring av tidens moraliska ekono-
mi kräver därför en förändrad syn på den kommodifierade tiden samt bety-
delsen av ekonomiska och materiella resurser för ett gott liv. 

2.6 Avhandlingens syfte och frågeställningar 

Denna avhandlings centrala syfte är att belysa tidens moraliska ekonomi i 
dagens Sverige i ett fenomenologiskt perspektiv. Avsikten är inte att bidra 
med ytterligare ett tidssociologiskt teorifragment i Rosas (2005) bemärkelse, 
utan att skärskåda en avgränsad aspekt av den sociala tiden: hur uppfattning-
en och värderingen av tidsanvändningen i en normativ, moralisk hierarki av 
olika aktiviteter avspeglar sig i människors vardagspraktik. Vilken mening 
läggs i tid som ett distinkt socialt fenomen och hur grupperas och rangordnas 
tid och olika tidsanvändningar i enlighet med sociala och kulturella värdehi-
erarkier eller taxonomier? En annan central frågeställning är hur tidens värde 
relateras till olika aktiviteter, i synnerhet lönearbete, obetalt arbete och fritid. 
Ett utmärkande drag av den senmoderna synen på tid är upplevelsen av tids-
brist som upphöjer ledig tid till en eftertraktad och värdefull resurs. Vilka 
grupper vinner respektive förlorar på den förhärskande värderingen av tid i 
abstrakta och ekonomiska termer samt den starka moraliska kopplingen av 
denna värdering till lönearbetet? Hur skapas och upprätthålls denna kontroll 
av den mänskliga tiden? Finns alternativa handlingsmönster och en annan 
tänkbar organisation av vardagslivet som ses som mer önskvärda än dagens 
vardagsliv, men vars förverkligande skulle kräva en förändring av tidsan-
vändningens sociala normer, andra värderingar av olika aktiviteter samt för-
ändrade ekonomiska förutsättningar? 
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3 Material och metoder 

Som framgått av tidigare kapitel är syftet med denna avhandling att urskilja 
mönster när det gäller relationen mellan människors organisation av vardags-
livet och deras värdering av tid och olika aktivitetsmöjligheter. Hur hänger 
vardagspraktiken samman med tidens mening och värde och hur är eventuel-
la mönster relaterade till skilda sociokulturella förutsättningar? För att närma 
mig denna frågeställning analyseras tre sinsemellan ganska olika empiriska 
material. Analysen av det första, en kvantitativ undersökning av trender i 
stockholmarnas tidsanvändning, är tänkt att presentera en översiktlig bild av 
aktuella tendenser när det gäller storstadsbors vardagspraktik och vardagliga 
tidsanvändning. Materialets natur gör att det blir lätt att urskilja generella 
trender men svårt att inringa grundläggande förändringar i den mening som 
människor lägger i sin vardagspraktik och värdering av tiden. Avhandlingens 
två andra empiriska material analyseras för att kunna ge en mer djupgående 
bild av hur dagens människor resonerar kring sina vardagliga praktiker i 
allmänhet och sin tidsanvändning i synnerhet. I båda dessa material tas sär-
skild hänsyn till hur människor reflekterar kring relationen mellan ekono-
misk och tidsmässig välfärd.  

3.1 SCB:s tidsanvändningsstudie 1990/91 och 
2000/01 

Materialet som studeras kommer från SCB:s två tidsanvändningsundersök-
ningar som genomfördes med tio års mellanrum, år 1990/och 2000/01 (SCB 
1992 och 2003). I båda undersökningar mättes tidsanvändningen med hjälp 
av dagböcker, i den första rikstäckande undersökningen medverkade 3943 
personer, i den andra 3428. Metoden som tillämpades av SCB var vid båda 
mätningar tidsdagböcker där undersökningsdeltagarna ombads att med egna 
ord beskriva sin tidsanvändning (uppdelad på huvud– och biaktiviteter) med 
en noggrannhet på 10 minuter.96 Varje deltagare skulle uppge sin tidsan-
vändning under två slumpmässigt valda dygn (år 2000/01 valdes en slump-
mässig vardag och en slumpmässig helgdag ut per person). Urvalet var i 
båda undersökningar riksrepresentativt och omfattade såväl 1990/91 som 
2000/01 personer mellan 20–64 år. År 2000/01 undersöktes även ett särskilt 
urval äldre personer mellan 65–84 år. De ifyllda dagböckerna och aktivite-
terna har sedan kodats av SCB med hjälp av ett antal aktivitetskategorier 

                                                      
96 Det finns en omfattande litteratur kring för- och nackdelarna relaterade till användningen av 
dagböcker för att mäta tidsanvändning, en genomgång av denna diskussion finns i Gershuny 
& Sullivan 1998, se även Jacobs & Gerson 2004:15ff. 
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som även används i andra länders tidsandningsundersökningar (SCB 
1992:12f; SCB 2003:117ff). 

Uppgifterna som redovisas i kapitel fyra har delvis tagits fram speciellt 
för ett forskningsprojekt om uthålliga städer (HUSUS) där jag har medverkat 
mellan år 2001 och 2005.97 I denna avhandling undersöks uppgifter för invå-
nare i Storstockholm som inte tidigare har publicerats av SCB.98 För jämfö-
relsen av undersökningarna utnyttjas en delmängd av de uppgifter som sam-
lades in år 2000/01, nämligen de som avser motsvarande niomånadersperiod 
som år 1990/91. Jämförelsen avser befolkningen i åldern 20-64 år bosatta i 
H-regionen Storstockholm. I tidsanvändningsundersökningen från 1990/91 
finns uppgifter för 1 034 personer bosatta i H-regionen Storstockholm, 521 
kvinnor och 513 män. Motsvarande siffror för tidsanvändningsundersök-
ningen från 2000/01 är 749 uppgiftslämnare totalt varav 422 kvinnor och 
327 män. 

3.2 Intervjuundersökning av arbetslösa/arbetande i 
Sörmland och Östersundsområdet 

Intervjuerna genomfördes inom ramen för ett forskningsprojekt som hade 
som syfte att med en kvalitativ ansats undersöka arbetslöshet som en del av 
bredare vardagslivssammanhang i hushåll. Särskild fokus låg på människors 
vardagspraktik och den mening som ges praktiken och den vardagliga tids-
användningen. Viktiga frågeställningar var både hur arbetslöshet påverkar 
andra komponenter i vardagslivet och hur arbetslöshet i sin tur påverkas av 
sådana faktorer. Även uppväxtvillkor och tidigare erfarenheter under livs-
loppet uppmärksammades eftersom de kan sägas utgöra betydelsefulla be-
ståndsdelar av vardagslivets kontext och konkreta gestalt. Vardagslivets 
specifika organisation kan bättre förstås mot bakgrund av personernas livs-
historia, exempelvis när det gäller hur en individuell utbildnings- och arbets-
inriktning växt fram. Därför omfattade studien även en livsloppsansats. En 
annan viktig utgångspunkt var att det finns olika sätt att hantera en långvarig 
arbetslöshet och att variationerna inte nödvändigtvis är direkt relaterade till 
hushållets faktiska ekonomiska situation, materiella villkor eller tillgång till 
ledig tid. Avsikten med studien var att söka förklaringar till variationerna i 
den mening som arbetslösa individer tillskriver sin vardagspraktik¸ i synner-
het när det gäller ekonomisk försörjning och tidsanvändning. En annan vik-
tig aspekt var intervjupersonernas syn på individuella resurser och behov 
(både materiella och tidsmässiga) samt bedömningen av olika strategier hur 
resurser och behov kan anpassas till varandra. Det övergripande syftet med 
undersökningen var sammanfattningsvis att kartlägga arbetslösas livsvärldar 

                                                      
97 HUSUS-projektets resultat finns publicerade i: Gullberg et al. (red). 2007. 
98 Resultaten finns dock publicerade i Fuehrer & Pettersson 2007. 
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med speciell uppmärksamhet på vardagspraktikens ekonomiska och tidsmäs-
siga dimensioner. 

Urval 

Med tanke på studiens syfte att på djupet undersöka hur hantering av arbets-
löshetens ekonomiska och tidsmässiga effekter ingår i skiftande vardagslivs-
sammanhang både vid tidpunkten för intervjun och i livsloppsperspektiv 
valdes en kvalitativ ansats, i form av semistrukturerade samtalsintervjuer.99 
Samtidigt medförde strävan efter att kunna urskilja ett antal kategorier och 
profiler i en mångfald möjliga sambandsmönster nödvändigheten av ett jäm-
förelsevis stort urval. Huvuddelen av urvalet utgjordes av personer som vid 
intervjutillfället var arbetslösa. För att få ett jämförelsematerial i fråga om 
arbetslöshetens betydelse för hantering av och förhållningssätt till hushålls-
ekonomi, syn på resurser och behov samt tidsanvändningsmönster och syn 
på tid inkluderades också ett antal arbetande personer i urvalet. Den ur-
sprungliga förhoppningen var att hitta långtidsarbetslösa kvinnor och män 
som tidigare arbetat och som var inskrivna vid arbetsförmedlingar. Den val-
da definitionen av långtidsarbetslösa var personer inskrivna som arbetssö-
kande vid arbetsförmedlingen minst sex månader i följd innan intervjutillfäl-
let. Till att börja med valdes upptagningsområdena för arbetsförmedlingarna 
i Östersundsområdet (Östersund med omgivande landsbygd) och Katrine-
holm (Katrineholm med omgivande landsbygd). Arbetsförmedlingarna i 
dessa upptagningsområden samt även länsarbetsnämnderna i Jämtland och 
Sörmland kontaktades för att få hjälp med urvalet. I Katrineholm möttes 
stora svårigheter att få hjälp med detta eftersom arbetsförmedlingarna på 
grund av ett antal företagsnedläggningar och -flyttar hade en mycket stor 
arbetsbelastning vid tidpunkten för intervjuernas genomförande. Detta ledde 
till att undersökningsområdet i Sörmland utvidgades till att omfatta först 
upptagningsområdet för Eskilstuna och senare även Strängnäs. Området i 
Sörmland utgörs således av den nordvästra delen av länet. 

Svårigheterna att få ett tillräckligt stort urval gjorde att urvalsförfarandet 
efter ett tag breddades. I Sörmland kontaktades ett antal fackförbund och ett 
stort antal flygblad lades ut på arbetsförmedlingar, arbetsplatser och i fack-
förbundslokaler. Till sist valdes även ett antal intervjupersoner med snö-
bollsförfarande, det vill säga genom att kontakta arbetslösa vänner och be-
kanta till intervjupersonerna. Trots detta var det omöjligt att i Sörmland 
komma upp till ett lika stort antal intervjupersoner som i Östersundsområdet. 
Särskilt svårt var det att få män i Sörmland att ställa upp. Arbetande inter-
vjupersoner valdes enbart genom snöbollsurval, det vill säga genom att kon-
takta bekanta till arbetslösa intervjupersoner. Totalt intervjuades 85  

                                                      
99 Litteratur rörande kvalitativ metod är numera omfattande. Se exempelvis Creswell 1998 
och Denzin & Lincoln 2003. 
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personer, varav 52 i Östersundsområdet och 33 i Sörmland. Av dem tillhör 
totalt 11 personer gruppen arbetande. I Östersundsområdet är könsfördel-
ningen någorlunda jämn, både bland arbetslösa och arbetande. I Sörmland 
ingår endast 11 män i urvalet, varav en enda arbetade vid intervjutillfället. 
Fördelningen visas i tabell 3.1 nedan. 
 
Tabell 3.1 Intervjupersoner i Östersundsområdet respektive Sörmland, för-
delade efter sysselsättning och kön. N=85. 

 
 Östersund   Sörmland   

 Arbets- 
lösa 

Arbe- 
tande 

Totalt Arbets- 
lösa 

Arbe- 
tande 

Totalt 

Kvinnor 21 3 24 18 4 22 

Män 25 3 28 10 1 11 

Totalt 46 6 52 28 5 33 

Genomförande och metod 

För den valda datainsamlingsmetoden – semistrukturerade samtalsintervjuer 
med intervjuguide – krävdes erfarenhet av kvalitativa intervjuer. Intervjuarna 
rekryterades bland doktorander och magisterstudenter i sociologi, socialan-
tropologi och etnologi. Även projektledaren, Mona Mårtensson, samt jag 
själv har deltagit i intervjuarbetet. Jag har personligen genomfört fem inter-
vjuer, fyra i Östersundsområdet och en i Sörmland. Som en inledning till 
intervjuarutbildningen blev intervjuarna själva intervjuade av Mårtensson 
och mig med en preliminär version av intervjuguiden för arbetslösa alterna-
tivt arbetande. Detta blev samtidigt ett tillfälle att testa och utveckla såväl 
intervjufrågornas formulering som intervjuguidernas uppläggning. 

Uppläggningen av intervjun var följande. Efter ett antal korta frågor om 
hushållet ställdes några frågor om personens utbildnings- och arbetshistoria 
för att därefter komma in på dagens situation. I det livshistoriska avsnittet 
efterfrågades kopplingar mellan utbildning och arbete å ena sidan och å den 
andra händelser och övergångar på andra områden: familje- och bostadsför-
hållanden, sociala relationer etcetera. Även uppväxtförhållanden berördes i 
detta avsnitt av intervjun. Frågor om dagens vardagsliv handlade bland annat 
om intervjupersonens försörjningssätt och -strategier, tidsanvändning samt 
andra komponenter i vardagspraktiken. Särskild vikt lades vid syn på resur-
ser och behov, syn på nödvändigt respektive lyx, prioriteringar i vardagslivet 
samt vad som upplevdes som lättast respektive svårast att avstå från vid en 
försämrad ekonomi. Mot slutet av intervjun uppmanades personen att  
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önsketänka kring ideala bostadsförhållanden. Intervjuguiden för arbetslösa 
finns i bilaga 1. Intervjuguiden för arbetande var nästan identisk förutom att 
ett antal konkreta frågor som handlade om arbetslöshetens effekter bytts ut 
mot mer allmänna frågor om hur intervjupersonen skulle hantera ekonomis-
ka försämringar samt eventuella erfarenheter av tidigare arbetslöshet. Inter-
vjuarna hade relativt stor frihet att modifiera såväl frågornas ordningsföljd 
som ordalydelse. 

Intervjuerna spelades in på band. I flertalet fall har intervjuarna själva 
skött transkriberingen, dessutom tog de anteckningar under intervjun. Strax 
efter varje intervju skrev intervjuarna också ned en intervjurapport som in-
kluderade allmänna intryck av intervjusituationen, intervjupersonen, hushål-
let och hemmet. Intervjuerna gjordes under perioden hösten 2001 och våren 
2002. Huvuddelen av intervjuerna tog mellan en och två timmar; den kortas-
te tog cirka 45 minuter och de längsta nästan tre timmar. Flertalet intervjuer 
skedde hemma hos hushållen. De allra flesta intervjupersonerna föreföll 
intresserade av ämnet och var meddelsamma och mycket vänligt inställda. 
Under många intervjuer bjöds intervjuarna på förtäring av olika slag och i 
flera fall fick intervjuaren skjuts till och från besöket. Datainsamlingen och 
de problem som varit förknippade med den kan inte redovisas alltför detalje-
rat eftersom materialet är för litet för att anonymiseras på ett tillfredsställan-
de sätt.  

Kombinationen av datainsamlingsmetod och ett för en kvalitativ studie re-
lativt stort urval resulterade i en omfattande datamängd, exempelvis uppgår 
utskrifterna från enbart intervjuerna till mer är 2000 sidor text. Till det 
kommer mer än 500 sidor annat material, till exempel intervjurapporter eller 
andra skriftliga dokument. För att hantera en sådan omfångsrik datamängd 
tillämpades en kombination av olika metoder för datamaterialets bearbetning 
och analys. Det transkriberade datamaterialet och intervjurapporterna har 
bearbetats, kodats och analyserats både manuellt och med hjälp av datorpro-
gram för analysen av kvalitativa datamaterial (Nu*dist samt Nvivo). Jag har 
först läst igenom samtliga utskrivna intervjuer och därefter närmare analyse-
rat olika avsnitt av intervjuerna. I detta stadium av intervjuanalysen började 
jag koda intervjuerna i Nvivo. Varje intervju kodades först med ett antal 
koder för bakgrundsinformation som kön, ålder, bostadsort, sysselsättning 
med mera. Därefter försökte jag i analysen få en överblick över skillnader 
och likheter mellan intervjuerna, som kondenserades till ett antal koder som 
jag använde för att koda olika intervjuavsnitt eller enstaka meningar i inter-
vjuerna. Dessa koder avsåg till exempel olika försörjningsstrategier, sociala 
nätverk, vardagspraktiker, syn på förvärvsarbete eller tidsanvändning och 
syn på tid. Kategoriseringar växte fram under ett antal genomläsningar av 
alla intervjuer samt på grundval av olika teoretiska redskap, främst när det 
gäller syn på individuella resurser och behov samt värdering och hantering 
av tid. Under bearbetningen har jag diskuterat tolkningar med projektledaren 
Mona Mårtensson och i vissa fall även med övriga intervjuare. I redovis-
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ningen anges inga namn och jag har försökt göra exemplen så anonyma som 
möjligt. I vissa fall har egenskaper utan betydelse för analysen förändrats 
något för att försvåra möjligheten att kunna identifiera intervjupersonerna, 
till exempel ålder (som jag ibland ändrat med något år uppåt eller neråt), 
exakt yrkesbeteckning eller tidigare boendeorter. Intervjupersonerna nämns 
inte med namn eftersom materialen omfattar alltför många individer (sam-
manlagt med materialet som beskrivs nedan 130 personer) för läsaren att 
hålla reda på. Alla namn som intervjupersonerna använder för att beteckna 
familjemedlemmar och andra icke offentliga personer har i intervjucitaten 
ersatts med fingerade namn. 

3.3 Intervjuundersökning av stockholmares syn på 
vardagslivet i en uthållig stad

100
 

Detta material är insamlat inom ramen för en intervjuundersökning som 
genomfördes på uppdrag av HUSUS-projektet. Undersökningens syfte var 
att nå en djupare förståelse för hur dagens storstadsbor resonerar om två sätt 
att omsätta en tänkt standardökning – mer fri tid eller högre inkomst – samt 
tre alternativa förslag till Storstockholms utbyggnad. Dessa tidsmässiga och 
rumsliga förändringar utgjorda de två centrala dimensionerna i HUSUS 
framtidsbilder av en uthållig stad år 2050.101 För att ta reda på hur stockhol-
mare uppfattar och värderar olika förändringsalternativ valdes att i kvalitati-
va intervjuer ställa dem inför alternativen och sedan låta dem resonera fritt 
om möjliga omställningar i deras levnadssätt och i den framtida staden. Re-
sonemangens hypotetiska karaktär innebär ett metodologiskt problem efter-
som det är svårt för intervjupersonerna att föreställa sig hur de skulle välja 
och vad valet skulle kunna innebära om det sker utanför deras konkreta, 
vardagliga livssammanhang. För att förenkla intervjupersonernas uppgift 
förankrades resonemangen i intervjupersonernas nuvarande livsfas och so-
cioekonomiska situation, det vill säga att intervjupersonerna uppmanades att 
resonera kring en förändring av vardagslivet utifrån deras nuvarande livssi-
tuation.  

Intervjuundersökningen är en uppföljningsstudie som bygger på och vida-
reutvecklar ämnen som behandlades i den mer kvantitativt upplagda inter-
vjuundersökningen ”Ett miljöanpassat Stockholm” som genomfördes år 
1999. I denna undersökning intervjuades 634 hushåll i Storstockholm om 
bland annat deras energianvändning, materiella resurser, tidsanvändning för 
förvärvsarbete och fritid samt attityder till centrala miljöfrågor.102 Bland  

                                                      
100 Detta avsnitt är en förkortad och omarbetad version av: Mårtensson & Fuehrer 2007. 
101 Framtidsbildernas tidsmässiga dimension beskrivs mer i detalj kapitel 4.7 under rubriken 
En jämförelse av tidsanvändningen i Puls respektive Lugn med dagens tidsanvändning. 
102 Se Mårtensson & Fuehrer 1999 och Mårtensson & Pettersson 2003. 
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deltagarna i denna undersökning gjordes ett delurval bland dem som i bas-
undersökningen uppgett sig villiga att ställa upp i en uppföljande intervju. 
Uppgifter från basundersökningen om intervjupersonerna och deras hushåll 
utnyttjades även i analysen av fördjupningsstudien. 

Population, urval, bortfall 

Populationen i basundersökningen ”Ett miljövänligt Stockholm” omfattade 
personer mellan 35 och 54 år bosatta i Storstockholm år 1998. Denna ål-
dersmässiga begränsning motiverades av en önskan att studera ekonomiskt 
och familjemässigt etablerade hushåll, det vill säga hushåll som kan antas ha 
med en förhållandevis hög material- och energianvändning. Avgränsningen 
medförde emellertid vissa negativa konsekvenser. Å ena sidan saknas vissa 
livsfaser helt i såväl basundersökningen som fördjupningsstudien, till exem-
pel yngre vuxna eller ålderspensionärer. Å andra sidan föreligger en klar risk 
till överskattning av den genomsnittliga levnadsstandarden genom fokuse-
ringen på en aktiv befolkningsgrupp i karriären. Urvalet till basundersök-
ningen var ett obundet slumpmässigt stratifierat urval om 1000 hushåll i fyra 
strata om vardera 250 hushåll. Stratifieringskriteriet bakom dessa strata var 
en kodning av hushållets boendeort och boendemiljö utifrån bostadens loka-
lisering i urbanstrukturen. Detta resulterade i följande urvalsgrupper: inner-
staden, förortscentrum, villaförort och övriga områden. Intervjuerna genom-
fördes av SCB efter en omfattande utbildning av SCB:s professionella inter-
vjuare som genomfördes gemensamt av SCB:s ledning och forskare från 
HUSUS som uppföljdes av ett antal provintervjuer.103 Intervjuerna tog sedan 
i genomsitt 60 minuter att genomföra. 

I basundersökningen tillfrågades de 634 personer som intervjuades om de 
kunde tänka sig att ställa upp för en uppföljande intervju. Nästan tre fjärde-
delar, 454 personer, svarade jakande på frågan. Bland dessa gjordes ett stra-
tegiskt urval med syftet att få viktiga analytiska kategorier representerade. 
Kön och genusordning samt kombinationen av ekonomiskt och kulturellt 
kapital bedömdes av projektledningen vara de mest relevanta grunderna för 
variation och fick därmed utgöra de primära urvalskriterierna för fördjup-
ningsstudien. Det första urvalskriteriet var således intervjupersonens kön. 
För att vidare komma åt den differentiering i socioekonomiska villkor som 
kulturellt kapital och ekonomiskt kapital fångar upp indelades de 454 perso-
nerna i fyra grupper beroende på kombinationen av låg/hög utbildning (högst 
treårigt gymnasium/eftergymnasial utbildning) och låg/hög hushållsinkomst 
(hushållets medianinkomst i förhållande till den genomsnittliga nivån i  

                                                      
103 Se SCB 2001:69ff. 
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basurvalet högst 17 500/månad/över 17 500/månad).104 Totalt valdes således 
åtta delgrupper. 

För dataanalysen var visserligen uppgifter tillgängliga om ytterligare dif-
ferentierande faktorer såsom livsfaser, livsformer och hushållskulturer. Ett 
problem i sökandet efter sambandsmönster visade sig dock vara att vissa 
urvalskategorier, främst lågutbildade kvinnor och manliga låginkomsttagare, 
uppvisade en låg representation, vilket innebär att inomgruppsvariationen för 
dessa kategorier är lägre än för de andra kategorierna. Eftersom urvalet till 
fördjupningsstudien inte har skett slumpmässigt utan bygger på självselek-
tion har avsikten dock inte varit att kunna generalisera resultaten till alla 
invånare i Storstockholm på samma sätt som var möjligt med basundersök-
ningens resultat. Den vägledande idén bakom fördjupningsurvalet har snara-
re varit att genom ett teoristyrt urval skapa grunden för en teoretisk mättnad i 
vår analys av samband mellan å ena sidan syn på tid, pengar och urbanstruk-
tur å den andra genus och kapitalkombinationer.105 

När de 153 personerna i urvalet kontaktades under hösten 2002 visade det 
sig att endast cirka en tredjedel fortfarande accepterade att delta. Totalt in-
tervjuades 45 personer, några fler kvinnor än män. Intervjupersonernas för-
delning efter kön, utbildning och inkomst (indelad i tre klasser) visas i tabell 
3.2 nedan. 
  

                                                      
104 Multivariata analyser av datamaterialet som samlades in i undersökningen ”Ett miljövän-
ligt Stockholm” visade att många komponenter i vardagspraktiken samvarierar även med 
livsfas och hushållsstruktur samt egenskaper hos bostad och bostadsort, men dessa bakgrunds-
faktorer kunde inte kontrolleras i fördjupningsurvalet eftersom det hade resulterat i för små 
delgrupper. 
105 Med begreppet mättnad avses inom kvalitativ forskning att det inte längre framkommer ny 
data om en analytisk kategori. Datamaterialet om den aktuella kategorin ska idealt uppvisa en 
tillräcklig variation som visar hur kategorin har utvecklats i termer av dess egenskaper och 
dimensioner. Slutligen innebär mättnad att relationerna mellan den aktuella kategorin och 
andra kategorier är väletablerade och validerade på ett bra sätt. För en närmare definition av 
begreppet ”teoretisk mättnad” se Strauss & Corbin 1998:212ff. 



Kapitel 3  Material och metoder 

 

102 

Tabell 3.2 Intervjupersoner i Stockholm fördelade efter kön, utbildning och 
inkomst. N=45.* 
 
 Låg ut-

bildning, 
låg in-
komst 

Låg utbild-
ning, mel-
lanhög 
inkomst 

Låg ut-
bildning, 
hög in-
komst 

Hög ut-
bildning, 
låg in-
komst 

Hög utbild-
ning, mel-
lanhög 
inkomst 

Hög ut-
bildning, 
hög in-
komst 

To-
talt 

Kvin
nor 

4 2 0 6   8 4 24 

Män 2 6 1 1   6 5 21 

Totalt 6 8 1 7 14 9 45 

*Låg/hög utbildning: högst gymnasium respektive eftergymnasial utbildning  
   Låg/mellan/hög egen månadsinkomst: högst 20 0000/ 20 001-
39 999/40 000 eller mer 

 
Urvalets åtta delgrupper efter utbildningsnivå och inkomst blev ojämnt re-
presenterade i det slutgiltiga urvalet. Snedfördelningen består främst i att 
personer i den högavlönade kategorin i större utsträckning än lågavlönade 
definitivt accepterade att delta. En stor del av de intervjuade tillhörde den 
ursprungliga kategorin ”höginkomsttagare”, vilken därför uppdelades i de 
två kategorierna ”mellaninkomst” (egen månadsinkomst 20 001-39 999) och 
”hög inkomst” (egen månadsinkomst 40 000 eller mer). Man kan notera att 
kategorin ”hög inkomst” omfattar ett antal personer och hushåll som har 
extremt höga inkomster. Den stora andel höginkomsttagare som deltagit i 
undersökningen ger ett intressant material som är ovanligt i samhällsveten-
skapliga undersökningar. Uppgifter om vardagslivet i dessa grupper är an-
nars svårtillgängliga. 

Intervjupersonerna var vid tillfället för fördjupningsstudien tre-fyra år äld-
re än vid basundersökningen, det vill säga mellan 38–59 år. Många barnfa-
miljer var därmed i en livsfas som kännetecknas av något äldre barn i hus-
hållet eller där barnen precis har flyttat hemifrån.106 Cirka hälften av både 
kvinnorna och männen lever i en traditionell kärnfamilj där båda biologiska 
föräldrarna bor ihop med sina egna barn. Det förekom också en mångfald av 
övriga familjekonstellationer. Kvinnorna är i snitt något äldre än männen. 
Könsfördelningen är också ojämn i kapitalkombinationsgrupperna. Det är 

                                                      
106 I vissa fall hade det dessutom sedan basintervjun skett andra förändringar i intervjuperso-
nernas familje- och/eller hushållssituation, sysselsättning eller boende. En genomgående 
förändring är att flertalet nu har högre lön, en del mycket högre, medan ett par personer blivit 
arbetslösa. 
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färre kvinnor än män som har låg utbildning, och färre män än kvinnor som 
har låg inkomst. 

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2002 och våren 2003 med hjälp av 
en semistrukturerad intervjuguide med öppna svarsalternativ (se bilaga 2). 
Metoden tillåter variation i formuleringar och följdfrågor, något som är sär-
skilt viktigt i en studie där syftet är att ta reda på hur människor resonerar. 
Eftersom intervjupersonens livssituation kunde ha förändrats sedan basun-
dersökningen år 1999 inleddes intervjun med en uppdatering av viktiga bak-
grundsfaktorer, främst familje- och hushållsstruktur, inkomst, arbets- och 
bostadsförhållanden. 

För att gör uppgiften lättare för intervjupersonerna begränsades intervju-
frågorna till de grundläggande dimensionerna i framtidsbilderna, det vill 
säga ökad inkomst respektive minskad arbetstid, och de tre stadsalternativen 
var för sig. Resultaten från den sistnämnda delen av undersökningen inklu-
derades endast i min analys om intervjupersonerna direkt relaterade stadsal-
ternativen till tidsanvändning. Jag kommer därför inte att i detalj presentera 
de olika stadsalternativen.107  

Intervjuguiden bestod av tre huvudavsnitt rörande troliga förändringar i 
vardagspraktiken beroende på 1) om standardökning tas ut i form av ökad 
inkomst eller lägre arbetstid; 2) om energianvändning minskas; 3) hur ut-
byggnad av Storstockholm sker. Dessutom ställdes frågor rörande syn på 
minskad energianvändning i hushållet. För att komma åt folks egna före-
ställningar om konsekvenser av dessa grundförutsättningar i framtidsbilderna 
gavs till att börja med inga exempel på tänkbara förändringar i levnadssätt 
(fritidssysselsättningar, konsumtionsmönster etcetera) utan intervjupersoner-
na fick fritt resonera om eventuella förändringar av deras vardagliga livs-
mönster. 

Pengar/tid 

De inledande frågorna i intervjun rörde troliga förändringar i vardagsprakti-
ken och syn på fördelar och nackdelar med 50 procent högre hushållsin-
komst alternativt 25 procent kortare förvärvsarbetstid. Först inväntades spon-
tana svar, med olika slags följdfrågor som kunde variera. Både i fråga om tid 
och pengar ställdes även specifika frågor om möjliga och önskvärda konse-
kvenser för mathållning och måltider, fritid och bostadsförhållanden. Inter-
vjupersonen ombads också resonera kring troliga förändringar i vardagsprak-
tiken och syn på fördelar och nackdelar med de två alternativa sätten att ta ut 
standardökning. För att undvika det systematiska fel som kan tänkas uppstå 

                                                      
107 Den intresserade kan hitta en utförlig beskrivning i Gullberg et al. 2007, särskilt kapitel 19-
22. 
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när intervjupersonernas resonemang om mer fri tid respektive ökade inkoms-
ter färgas av att de redan har reflekterat över den andra faktorn fick cirka 
hälften av intervjupersonerna först resonera kring tid, övriga kring pengar. 

Energianvändning 

Ett avsnitt i intervjun handlade om troliga förändringar i vardagspraktiken. 
Fokus låg på hur intervjupersonen uppfattade fördelar och nackdelar med ett 
antal hushållsaktiviteter som innebär minskad energianvändning och en lista 
på möjliga åtgärder visades, men intervjupersonen fick även ta upp egna 
förslag och idéer. Vidare ställdes frågor om hur mer pengar respektive mer 
tid skulle påverka utförandet av dessa aktiviteter. 

Förtätningsalternativ 

Den sista delen av intervjun ägnas åt syn på fördelar och nackdelar med de 
tre alternativen för Storstockholms utbyggnad Stor, Mellan och Gles (i bo-
ken Bilder av framtidsstaden kom dessa alternativ att benämnas Stadskärna, 
Förstärkning respektive Låghus, se Gullberg et al. 2007:282–318). Intervju-
personerna fick se på en karta över ett område i Storstockholm i dag. Sedan 
fick de se samma område med de olika förtätningsalternativen inritade 
(Gullberg et al. 2007:529f). De fick inte veta vilket område det rörde sig om 
ifall de inte specifikt frågade efter det. På så vis undveks förförståelser som 
den intervjuade eventuellt skulle kunna hysa kring just detta område. Frå-
gorna handlade även om persontransporter som en del av resonemangen om 
alternativen för Storstockholms framtida utbyggnad. 

Intervjusituationen 

Intervjuerna och transkriberingen gjordes av en intervjuargrupp bestående av 
doktorander och magistrar i sociologi och etnologi. Jag genomförde själv 
fyra av intervjuerna och höll under hela undersökningstiden en tät kontakt 
med intervjuarna. Flera av intervjuarna deltog på ett tidigt stadium i utform-
ningen och utprovningen av intervjuguiden eftersom metoden med semi-
strukturerade intervjuer, öppna svarsalternativ och följdfrågor kräver att 
intervjuaren har en mycket god förtrogenhet med såväl intervjuguiden som 
den teoretiska bakgrund som undersökningen bygger på. 

Innan varje intervjutillfälle tog jag fram en översiktlig beskrivning av in-
tervjupersonen, som omfattade bl.a. uppgifter om inkomst, familjeförhållan-
den, sysselsättning, arbetstider, arbetsresor med mera, med hjälp av datama-
terial från ”Ett miljövänligt Stockholm”. I början av varje intervju kartlades 
sedan eventuella förändringar sedan intervjutillfället år 1999 när det gäller 
dessa basuppgifter. 

Intervjuerna gjordes oftast i hemmet, ibland på arbetsplatsen eller på 
andra ställen, till exempel kaféer. I nästan alla fall mottogs intervjuaren posi-
tivt, och flertalet blev bjudna på dryck och ofta även kaffebröd. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av bandinspelning och anteckningar. Dessutom 
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har intervjuarna omedelbart efter varje intervju författat en intervjurapport 
innehållande allmänna intryck av intervjupersonen och intervjusituationen, 
till exempel var i bostaden intervjun ägde rum. Andra saker som noterades i 
dessa intervjurapporter rörde uppgifter om och reflektioner kring eget upp-
trädande och samspelet med intervjupersonen i själva intervjuintervjusitua-
tionen. I ett flertal intervjuer deltog även andra personer än intervjupersonen 
under delar av intervjun (t.ex. intervjupersonens barn, barnbarn eller partner) 
vilket också antecknades i intervjurapporten. 

Dataanalys 

Syftet med analysen är att få en fyllig bild av de intervjuades syn på tidsmäs-
siga och ekonomiska resurser samt av de konsekvenser för vardagspraktiken 
som de föreställer sig. Vidare försöker jag urskilja tendenser i önskemål i 
förhållande till teoretiska kategorier och komplexa mönster och att sätta in 
dessa i bredare sammanhang. Därför är analysen baserad på noggrann läs-
ning och omläsning av utskrivna intervjuer. Intervjumaterialet är omfattande, 
utskrifter av intervjuerna uppgår till 1100 sidor text. I tolkningen av inter-
vjumaterialet vägde jag även in dels relevanta uppgifter från basundersök-
ningen, dels de beskrivningar och tolkningar som intervjuarna nedtecknat i 
sina intervjurapporter.  

Analysprocessen har i korthet utgjorts av en första fas där jag läste ige-
nom alla intervjuer och intervjurapporter ett antal gånger och gjorde margi-
nalanteckningar. I dessa första genomläsningar försökte jag fokusera på den 
konkreta person och hennes resonemang och motivmönster som de framträ-
der i varje intervju. Sedan kodade jag i en andra fas mina marginalanteck-
ningar och delade in dem i ett antal teoretiskt relevanta koder. Syftet var att 
kunna få ett bättre grepp om allmänna tendenser som utkristalliserades i syn 
på och önskemål om tid och pengar. Dessa koder lades sedan tillsammans 
med ett antal baskoder (kön, ålder, familjetyp och livsfas, inkomst, bostad, 
yrke, utbildning, sysselsättning och arbetstider, energianvändning med mera) 
in i ett dataprogram för analys av kvalitativa datamaterial, till att börja med 
Nu*dist. I dataanalysen användes senare även en nyare version av program-
met Nu*dist som heter Nvivo.  

I den tredje fasen av dataanalysen letade jag efter skillnader och likheter i 
uppfattningar och önskemål beroende på livsfas, kön och levnadssätt, det vill 
säga en bred kombination av faktorer som kan sägas utmärka olika hus-
hållskulturer eller livsformer. I denna fas försökte jag att undvika en alltför 
stark koppling till mitt teoretiska ramverk kring syn på tid och värderingen 
av tid för att inte missa teoretiska kategorier utanför mina egna teoretiska 
utgångspunkter. Efter denna granskning bestämde jag mig för följande kate-
gorisering som används som en grundläggande indelning i presentationen av 
mina resultat. För det första hög respektive låg hushållsinkomst där jag valde 
att dra gränsen något annorlunda än vid urvalsförfarandet för att ta hänsyn 
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till hela hushållets ekonomiska resurser. Låg hushållsinkomst ligger således 
under 15 000 kr per månad per konsumtionsenhet108, hög över 15 000 kr 
(15 000 per konsumtionsenhet är också ungefär medianvärdet för hushållsin-
komst per konsumtionsenhet i urvalet för fördjupningsstudien). För det andra 
delade jag in intervjupersonerna i tidsfattiga respektive tidsrika hushåll, där 
tidsfattiga hushåll förvärvsarbetar mer än 39 timmar i veckan per vuxen hus-
hållsmedlem (vuxna barn eller andra vuxna som bor i hushållet inkluderas 
inte) och tidsrika hushåll mindre än så. 39 timmar var också medianvärdet 
för antal timmar i förvärvsarbete per vuxen hushållsmedlem för intervjuper-
sonerna i fördjupningsstudien. För båda dessa kategorier ligger därför cirka 
hälften av hushållen i den övre och hälften i den undre kategorin. Intervju-
personernas fördelning på dessa fyra kategorier visas i tabell 3.3 nedan. 
 
Tabell 3.2 Intervjupersoner i Stockholm fördelade hushållets inkomstnivå 
per konsumtionsenhet och tid till förvärvsarbetet per vuxen hushållsmedlem. 
N=45. 

 
 Låg hushålls-

inkomst 
Hög hushålls-
inkomst 

Totalt 

Tidsfattiga 
hushåll 

7 16 23 

Tidsrika 
hushåll 

15 7 22 

Totalt 22 23 45 

 
I analysen av datamaterialet uppnåddes tidigt en teoretisk mättnad beträffan-
de intervjupersonernas dominerande preferenser när det gäller valet av mind-
re tid till förvärvsarbete eller högre inkomst. Detta gäller emellertid inte in-
tervjupersonernas levnadssätt. Där kunde vissa tendenser skönjas, som dock 
skulle behöva bekräftas – eller motsägas – i en större undersökning med 
slumpmässigt valda deltagare vilket också skulle innebära bättre möjligheter 
till generaliseringar. 

                                                      
108 Konsumtionsenhet är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning och 
skaleffekten i flerpersonshushåll. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i 
hushållet vilket beräkningen av konsumtionsenheter försöker ta hänsyn till. Jag använde de 
vikter för konsumtionsenheter som Socialstyrelsen år 2002 rekommenderade vid beräkning av 
socialbidrag: ensamstående 1,16; sammanboende 1,92; ytterligare vuxen 0,96 (hemmaboende 
barn 18–19 år räknas som ytterligare vuxen); barn upp till 3 år 0,56 samt barn 4–10 år 0,66. 
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3.4 Avslutande synpunkter på undersökningarna och 
dataanalysen 

De båda intervjustudier som undersöks i denna avhandling är kvalitativa och 
ger således inte möjlighet till statistiskt säkerställda generaliseringar av re-
sultaten. Ändå omfattar de tillsammans ett jämförelsevis stort antal intervju-
personer, vilket gör det möjligt att urskilja såväl tendenser som mångfald 
inom ett antal undersökta kategorier. Fokus i båda intervjuundersökningar 
låg på hushållens vardagsliv, på både ett praktiskt och ett mer reflexivt plan. 
Trots det kunde intervjuerna för det mesta endast genomföras med en hus-
hållsmedlem, bara i ett fåtal intervjuer satt intervjupersonens partner med 
under hela eller stora delar av intervjun. Det är givetvis ett problem att man 
därigenom inte kommer åt eventuella skillnader i åsikter och uppfattning om 
praktik och mening i hushållets vardagsliv, i synnerhet med tanke på värde-
ringen av ekonomiska respektive tidsmässiga resurser samt fördelningen av 
arbetsuppgifter i hushållet. Dessutom blir bilden av alla förhandlingar och 
diskussioner som ligger bakom ett hushålls konkreta vardagspraktik något 
ensidig eftersom intervjuerna endast återger dessa avväganden utifrån en 
persons uppfattning. Ett annat problem utgörs av att arbetslösa och sjukpen-
sionärer rimligtvis har ännu svårare än sysselsatta att ta ställning till hypote-
tiska frågor om val mellan och konsekvenser av mer fri tid respektive högre 
inkomst. Ändå förde de gärna sådana resonemang, exempelvis genom att 
jämföra med en tidigare situation då de fortfarande förvärvsarbetade eller en 
tänkt framtida situation, då de åter har ett avlönat arbete. Intervjupersonernas 
fria resonemang om mer pengar eller mer tid bär med sig risken till dag-
drömmar vilket skulle kunna ge orealistiska svar. Tendensen i materialet 
motsäger dock detta. Om så ändå skulle vara fallet säger dagdrömmarna 
något om intervjupersonernas preferensstrukturer samt i vilken riktning de-
ras mer realistiska önskemål går. 

Analysen kompliceras av att materialen inte är helt jämförbara eftersom 
endast intervjupersonerna i Stockholmsundersökningen fick svara på direkta 
frågor kring sina preferenser angående mer pengar eller mer tid (se bilagor 1 
och 2). I intervjuerna med arbetslösa i Östersundsområdet respektive Sörm-
land berörs detta ämne mer indirekt eftersom intervjuguiden inte inkluderar 
någon fråga som ber intervjupersonen att ställa tid mot pengar. Däremot 
finns ett antal frågor där respondenten ombes reflektera kring vad arbetslös-
heten inneburit för den vardagliga tidsanvändningen. Dessutom ställs frågor 
som bland annat berör respondentens syn på ekonomiska frågor, inställning 
till lyx samt hur hon/han skulle vilja bo om inte pengar spelade någon roll. 
De flesta intervjuer tar därför i ganska stor utsträckning upp respondentens 
inställning till ekonomsiska respektive tidsmässig resurser. 

Som framgått finns i Stockholmsundersökningen dessutom en påtaglig 
diskrepans mellan dem som svarat och dem som avböjt att delta i undersök-
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ningen. Att döma av uppgifter om miljöattityd och miljöhandlingar i basun-
dersökningen tillhör de intervjuade inte en uttalat miljöengagerad grupp. De 
utmärker sig inte heller genom avvikande ekonomiska resurser eller en an-
norlunda tidsanvändning än bortfallet. I stället förefaller det snarare vara ett 
mer allmänt samhällsintresse än miljöengagemang som gjort att dessa – i 
många fall jäktade – personer ställer upp. Vissa är också genuint nyfikna på 
den specifika undersökningen eller forskning över huvud taget. Att det inte 
bara är miljövänner, vissa inkomstgrupp eller extremt tidsfattiga personer 
som kommit till tals ger resultaten en viss tyngd. 
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4 Trender i dagens tidsanvändning 

4.1 Inledning
109

 

I kapitel två försökte jag ge en bred överblick över såväl den historiska ut-
vecklingen som aktuella trender i synen på och värderingen av tid samt vissa 
aspekter av faktisk tidsanvändning som exempelvis tempoökning, fragmen-
tering och rationalisering av tidsanvändning. Genomgången visade att has-
tighetsökning utgör ett av modernitetens bärande ledmotiv. Rationalisering 
och tempoökning är inte längre begränsade till arbetslivet eller konsumtions-
sfären utan har kommit att omfatta allt fler delar av vardagslivet, inklusive 
områdena fritid och sociala relationer. Jakten på tid och den medföljande 
stressen är emellertid inte jämnt fördelad mellan olika grupper i dagens sam-
hälle som snarare kännetecknas av en tilltagande tidsmässig pluralism och 
osamtidighet, det vill säga en samexistens av olika sociala rytmer och en 
kraftigt divergerande värdering och hantering av tid. Den senmoderna frigö-
relsen från gemensamma strukturerande rytmer riskerar att förstärka känslan 
av jäkt eftersom tidsanvändningen måste struktureras individuellt, vilket i sig 
är en tidskrävande kognitiv uppgift. 

I detta kapitel ska jag titta närmare på hur den faktiska tidsanvändningen i 
svenska hushåll har förändrats både på längre och på lite kortare sikt. Aktu-
ella tidsanvändningsmönster och trender i Storstockholm kartläggs också, 
främst med hjälp av resultat från SCB:s två tidsanvändningsstudier från 
1990/91 och 2000/01 (SCB 1992 och 2003).110 Jag tar även upp resultat från 
andra tidsanvändningsundersökningar genomförda i såväl Sverige som ut-
landet (Åkerman 1941; Offe & Heinze 1992 och Gershuny & Fisher 2000). 
Ett till synes motsägelsefullt resultat från ett flertal av dessa undersökningar 
är att den allmänna trenden till en ökning av disponibel tid för fritid går hand 
i hand med en starkare upplevelse av tidsbrist och stress.  

4.2 Långsiktiga trender 

I en översiktlig granskning av huvuddragen i den långfristiga förändringen 
av tidsanvändningen i Sverige kan följande utvecklingstrender urskiljas. För 
det första har den tid som ägnas åt betalt förvärvsarbete minskat stadigt se-
dan slutet av 1800-talet om man ser till genomsnittsvärdet för alla förvärvs-

                                                      
109 Detta kapitel är en omarbetad version av Fuehrer 2007 samt Fuehrer & Petterson 2007. 
110 I detta kapitel redovisas och analyseras uppgifter för tidsanvändningen både för hela Sve-
rige och mer specifikt för Stockholmsregionen. 
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arbetande.111 Minskningen var omfattande fram till 1960-talet för att sedan 
minska till tämligen låga nivåer under de senaste fyra decennierna fram till 
slutet av 2000-talets första decennium. För det andra har även den genom-
snittliga tid som ägnas åt obetalt hemarbete minskat avsevärt för den vuxna 
befolkningen sedan 1930-talet. Dessa trender är emellertid långt ifrån enhet-
liga när det gäller olika befolkningsgrupper och mest påtaglig är skillnaden i 
fråga om kvinnors respektive mäns tidsanvändning under 1900-talet. Kvin-
nor började under framför allt 1900-talets andra hälft att i allt större omfatt-
ning förvärvsarbeta och de ökade därmed som grupp kraftigt sin tidsåtgång 
för förvärvsarbete. Samtidigt minskade tiden som ägnas åt obetalt arbete 
successivt för kvinnorna. För männens del har däremot tidsåtgången för för-
värvsarbetet minskat stadigt sedan slutet av 1800-talet och under hela 1900-
talet.112 Männen har samtidigt ökat sin totala – och därmed även sin relativa – 
andel av det obetalda arbetet i hushållet, även om de fortfarande har långt till 
att uppnå kvinnornas tidsåtgång på detta område. Trots dessa skillnader är 
det tydligt att minskningen av den totala tidsåtgången för betalt och obetalt 
arbete har haft som följd att fritiden har ökat för båda könen. 

För de enskilda arbetstagarna har tidsåtgången för förvärvsarbete i ge-
nomsnitt närapå halverats under 1900-talet samtidigt som produktiviteten per 
arbetstimme har ökat kraftigt (Ausubel & Grübler 1995). Parallellt har anta-
let sysselsatta nästan fördubblats jämfört med situationen för 100 år sedan. 
Fördubblingen i antalet sysselsatta beror dels på att den totala befolkningen i 
arbetsför ålder stigit kraftigt och dels på att en större andel av denna befolk-
ning är i arbete, främst bland kvinnorna. Samtidigt har även den yrkesverk-
samma tiden, det vill säga det totala antalet timmar en person arbetar under 
sin livstid, minskat till följd av att människor tillbringar längre tid i utbild-
ning, har lägre pensionsålder, i högre grad förtidspensioneras och har rätt till 
föräldraledighet med mera. Produktivitetsökningen har således enbart delvis 
tagits ut i högre vinster för kapitalägarna och löneökningar för arbetarna, en 
stor del av produktivitetsökningen har tagits ut i form av lägre arbetstid och 
fler arbetstillfällen. 

Trots generellt sett minskad arbetstid och ökad tid för fritid upplever allt 
fler att deras kontroll över sin disponibla tid minskat. Detta sammanhänger 

                                                      
111 Fördelen med jämförelser av genomsnittsvärden för tidsanvändning är att de ger en snabb 
översikt över generella utvecklingstrender. Användningen av medelvärden och sammanfat-
tande mått innebär emellertid också risken att missa viktiga nyanser som finns mellan olika 
grupper och individer. Den genomsnittliga ökningen i ledig tid behöver exempelvis inte inne-
bära att alla svenskar hat fått mer fritid, utan det kan mycket väl vara så att endast vissa grup-
per har fått mycket mer fritid medan andra grupper inte alls har fått mer ledig tid. SCB:s 
tidsanvändningsdata går att bryta ner till många av de vanligaste sociologiska bakgrundsvari-
ablerna (yrke, utbildning, anställning, kön, bostadsort/region, ålder, hushållstyp med mera). I 
denna redovisning används denna möjlighet dock endast när det finns stora skillnader mellan 
dessa kategoriers medelvärden.  
112 En utvecklingstrend som är tydlig även i dagens Sverige, se analysen av förändringen i 
Storstockholmares tidsanvändning mellan 1991 och 2001 längre fram i detta kapitel. 
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som diskuterades i kapitel två med att en allt större andel av människors tid 
kommodifieras, dels eftersom fler människor lönearbetar, dels eftersom även 
andra områden av vardagslivet utanför lönearbetet koloniseras av system-
världens rationalitet. Hushållsarbete och annat obetalt arbete kännetecknas 
till skillnad från förvärvsarbete av en viss elasticitet vilket innebär att tidsåt-
gången i någon mån kan anpassas till hushållets andra aktiviteter och behov. 
Denna möjlighet till tidsmässig anpassning för en del av den totala arbetsbe-
lastningen försvinner eller minskar när hushållets medlemmar i större ut-
sträckning förvärvsarbetar och därmed blir upplevelsen av stress och tids-
brist vanligare. Upplevelsen av stress är också generellt sett högre bland 
kvinnor än bland män, och särskilt stark för förvärvsarbetande småbarns-
mödrar (Larsson 2007; SCB 2004b och RFV 2003: 63-77). 

Även fritidens tilltagande rationalisering bidrar till den ökade upplevelsen 
av tidsbrist och stress. Allt färre fritidsaktiviteter organiseras av utövarna 
själva, på egen hand eller tillsammans med andra, utan i stället köps och 
konsumeras material- och tjänsteintensiva fritidsaktiviteter på fritidsindu-
strins växande marknad, till exempel tider på gym, spahelger eller organise-
rade charterresor.113 Planeringen och schemaläggningen av aktiviteterna mås-
te då synkroniseras med den professionella aktörens schema (tillgänglighet, 
öppettider etcetera), som i sin tur styrs av kommersiella intressen. Förutom 
en ökad känsla av kontrollförlust innebär fritidens tilltagande infogning i 
penningekonomin att hushållsmedlemmarnas upplevelse av tidsmässig väl-
färd i ännu högre utsträckning kopplas till hushållets inkomster. Utveckling-
en gynnar kapitalstarka hushåll, inte minst genom att de köpta fritidsaktivite-
terna förknippas med hög social status (Offe 1992:36f). Ytterligare en följd 
är att en större del av fritiden underkastas nyttomaximeringstanken, det vill 
säga pressen att maximera nyttan med fritidskonsumtionen inom en given 
tidsperiod. När fritid kostar pengar gäller det att utnyttja den så effektivt som 
möjligt, en princip som också påverkar synen på och hanteringen av den del 
av fritiden som fortfarande inte är kommersialiserad. Diskussionen av Bu-
renstam Linders (1970) teori om tidsspararens dilemma i kapitel två visade 
att aktiviteter vars utövning inte går att tidsrationalisera, det vill säga förtätas 
eller förkortas, i enlighet med denna mekanism väljs bort.  

4.3 Tid till lönearbete 

Även om den individuella tidsåtgången för förvärvsarbete har minskat betyd-
ligt sedan 1900-talets början bestäms den totala tidsanvändningens utform-
ning för majoriteten av befolkningen i arbetsför ålder alltjämt av förvärvsar-

                                                      
113 En mer ingående granskning av denna rationalisering och kommersialisering av fritiden ur 
ett historiskt och sociologiskt perspektiv finns i kapitel 2.6 under rubriken 2.6 Fritid – animal 
laborans’ andrum i ekorrhjulet? 
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betet och arbetslivets rytm, som i sin tur regleras och styrs av bland annat 
lagstadgade arbetstider (både arbetsdagens längd och pauser mellan arbets-
pass), lagstadgad semester, säsongvariationer och öppettider. Non-
stopsamhällets ökade krav på service och tillgänglighet dygnet runt har vis-
serligen inneburit en uppluckring av dessa regler och normer, till exempel i 
form av affärernas längre öppettider på vardagar och helger eller industrise-
mesterns minskade betydelse, men den traditionella arbetsdagens rytm med 
arbete från morgon till sen eftermiddag utgör fortfarande den grundläggande 
normen för hur tiden ska användas. Denna norm gäller också för alla som 
inte förvärvsarbetar, såsom skolelever, studenter eller arbetslösa.114 

En granskning av arbetets omfattning i ett historiskt perspektiv visar att 
tiden som behövs för att klara försörjningen med bostad, mat och andra för-
nödenheter ökade kraftigt i och med övergången från jordbrukssamhället till 
det kapitalistiska industrisamhället. Utslaget över ett helt år uppskattas tids-
åtgången för alla former av arbete i Europas medeltida samhällen i genom-
snitt ha uppgått till cirka 2100 timmar per år, vilket kan jämföras med cirka 
2950 effektivt arbetade timmar per år i Frankrike, Tyskland, England, USA 
samt Japan år 1870 (Ausubel & Grübler 1995:201). Sedan dess har den ge-
nomsnittliga tiden för förvärvsarbetet minskat successivt i de flesta industri-
länderna, i Sverige från ungefär 2860 timmar år 1910 till cirka 1560 timmar 
år 2000 (SOU 2002:22:27f, se även Hellström 1994:41ff och Gershuny 
2000:52ff). Merparten av denna minskning ägde rum mellan 1920 och 1970 
och i Sverige har den genomsnittliga årsarbetstiden, det vill säga medelvär-
det för alla yrkesarbetande individer under ett år, legat relativt konstant se-
dan mitten av 1970-talet. Mönstret är detsamma i USA och England, där tid 
som används för förvärvsarbete till och med visar en svagt ökande tendens 
under 1980- och 1990-talen (Gershuny 2000:53f). 

Resultaten från flera aktuella tidsanvändningsstudier ger också prov på att 
det i såväl Sverige som andra OECD-länder finns en generell tendens till att 
människornas tidsanvändning i förvärvsarbetet blir allt mer intensiv och 
koncentrerat. Denna acceleration är dessutom enligt studierna inte begränsad 
till enbart arbetslivet eller konsumtionssfären utan omfattar allt fler aspekter 
av det sociala livet (Rinderspacher 2002 (red.); Garhammer 1998, 2001 och 
2002). En europeisk jämförelse visar att den disponibla tiden för fritid och 
personliga behov var mindre i Sverige än i de flesta andra europeiska länder 
i början av 1990-talet. Sverige och Storbritannien är faktiskt de enda europe-
iska länder som ligger i paritet med USA när det gäller relationen mellan 
arbetstid och fritid (Garhammer 2002:186f; jfr. Isidorsson 2001:83ff). Över 

                                                      
114 Både tidigare och aktuella undersökningar av arbetslösas syn på och han-
tering av tid visar att många arbetslösas värdering och hantering av tid styrs 
av denna föreställning om en normal arbetsdag vilket bl.a. resulterar i en 
nedvärdering av den fria tid som arbetslösheten ger, se Jahoda et al. 1960 
[1933]; Øian 2004 & 1998 samt Mårtensson & Fuehrer 2003. 
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hälften (55 %) av alla anställda i Sverige hade i början av 2000-talet en ar-
betstid över 40 timmar i veckan vilket kan jämföras med 44 procent i ge-
nomsnitt för alla EU-länder (SOU 2002:22:23). Tidsanvändningsmönstrens 
betydelse för välfärden, eller tidsmässig välfärd, har enligt Garhammer 
(2002:193–200) hittills spelat en underordnad roll i den skandinaviska väl-
färdsregimen som främst fokuserar på produktion och fördelning av materi-
ell välfärd. En internationell jämförelse av 75 indikatorer på materiell och 
tidsmässig välfärd visar att Sverige visserligen ligger högre än de flesta 
andra europeiska länder när det gäller materiell välfärd. Relationen är dock 
den omvända för tidsmässig välfärd, här är det endast Nederländerna och 
Storbritannien som i Europa uppvisar en lägre nivå än Sverige (Garhammer 
2002:196ff).115 

Vid tolkningen av dessa aggregerade siffror som ger ett genomsnittligt 
värde är det som redan nämnt viktigt att tänka på att siffrorna kan maskera 
stora skillnader mellan olika individer och grupper i den arbetsföra befolk-
ningen, till exempel en ojämn fördelning av arbetade timmar per år mellan 
könen, olika klasser eller olika födelsekohorter. Ett flertal aktuella undersök-
ningar visar dock att dessa skillnader håller på att utjämnas såväl inom indu-
striländerna som på global nivå. Enligt Gershuny (2000) avspeglar denna 
utveckling tre distinkta konvergeringstendenser på tidsanvändningsområdet. 
För det första förvärvsarbetar kvinnor mer och utför mindre obetalt arbete i 
hemmet än tidigare medan män förvärvsarbetar mindre och utför något mer 
obetalt arbete. För det andra förvärvsarbetar högstatusgrupper i dag mer och 
har mindre fritid än lågstatusgrupper. För bara 50 år sedan var förhållandet 
det omvända. För det tredje visar tidsanvändningsmönstren från nästan alla 
undersökta industrinationer att fritiden stadigt ökar i betydelse medan tiden 
som ägnas åt betald och obetald arbete minskar. Denna minskning är krafti-
gare i de länder som i dag har höga genomsnittsvärden när det gäller tid som 
ägnas åt betalt arbete (Gershuny 2000:4ff). 

4.4 Obetalt hemarbete 

Det är fortfarande en omdiskuterad fråga huruvida tidsanvändningen för 
obetalt hemarbete på något längre sikt har minskat eller stannat på ungefär 
samma nivå som för cirka 50 eller 60 år sedan. I detta arbete ingår bland 
annat städning, tvätt, disk, underhållsarbete och reparationer, omsorg av 
egna barn och andra, inköp och resor i samband med hushållsarbete. En del 
forskare hävdar att hushållsarbetets rationalisering inte har medfört en mot-
svarande minskning av arbetsinsatsen utan snarare höjt normen och ambi-

                                                      
115 Se även Cross 1993 om balansen mellan dessa krav i ett historiskt perspektiv. 
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tionsnivån för ett välskött hushåll.116 Flertalet tidsanvändningsundersökning-
ar från senare år tyder emellertid på att tiden ägnad åt obetalt hemarbete har 
minskat. Resultaten från SCB:s båda tidsanvändningsundersökningar från 
1990/1991 och 2001 visar att kvinnors obetalda hushållsarbete har minskat 
med cirka 40 minuter om dagen till 4 timmar och 8 minuter/dagen (motsva-
rande siffror för män är 2 timmar och 46 minuter/dagen vilket är en minsk-
ning med 7 minuter jämfört med 1991, denna skillnad är dock inte statistiskt 
signifikant). Det är således fortfarande kvinnorna som står för merparten av 
hushållsarbetet år 2001, även om minskningen för kvinnorna relativt sett har 
varit större än för männen under de senaste 10 åren (SCB 2003:30ff). 

Tiden som används till obetalt hemarbete karakteriseras av en hög grad av 
elasticitet i relation till förvärvsarbete: ju mer tid som ägnas åt förvärvsarbete 
desto mindre tid för obetalt hemarbete. För många kvinnor som börjar för-
värvsarbeta är denna minskning av tid för hemarbete emellertid inte lika stor 
som den motsvarande ökningen av tid för förvärvsarbete vilket innebär att 
den totala arbetstiden för såväl betalt som obetalt arbete vanligtvis ökar för 
förvärvsarbetande kvinnor (Gershuny 2000:55f, 65ff).117 I de båda svenska 
tidsanvändningsstudierna från 1991 och 2001 är visserligen den sammanlag-
da arbetstiden (både lönearbete och obetalt arbete) nästan densamma för 
kvinnor och män, men detta resultat avspeglar enligt rapportförfattarna sna-
rare underskattningen av den tid som används till hushållsarbete än en verk-
lig utjämning av den totala arbetsbelastningen mellan könen (SCB 
2003:72ff). 

För några centrala komponenter av hushållsarbetet (städning, tvätt, mat-
lagning och disk) finns det mätningar av tidsanvändningen i Stockholmshus-
håll från år 1937 och framåt118 som kan jämföras med resultaten av SCB:s 
tidsanvändningsundersökningar från 1991 och 2001.119 Ej förvärvsarbetande 
husmödrar kunde år 1937 ägna mellan 10 och 16 timmars arbete i veckan åt 
tvätt, städning, barnpassning och matlagning (Åkerman 1941:94–100). I alla 
hushåll, inklusive de hushåll där kvinnor förvärvsarbetade, tog det obetalda 

                                                      
116 Se Gershuny 2000:54ff för en sammanfattande presentation av debatten kring det obetalda 
hushållsarbetets eventuella minskning. Se även kapitel 2.3 under rubriken Rationaliseringen 
av hushållens disponibla tid och hushållsarbetets värde. 
117 Elasticiteten i hushållsarbete uppmärksammades redan i Åkermans undersökning från 
1937 (Åkerman 1941:96ff). Då som nu är det på individnivå främst kvinnor som ökar respek-
tive minskar sin arbetsinsats i hushållet beroende på förvärvsarbetets omfattning. Män som 
minskar sin betalda arbetstid, till exempel vid arbetslöshet, är inte lika benägna som kvinnor 
att öka sin arbetsinsats i hushållet. 
118 Främst Åkerman (1941) som presenterar resultaten av en dagboksundersökning av var-
dagslivet och tidsanvändning i cirka 210 Stockholmshushåll som genomfördes år 1937; samt 
Boalt (1983) som går igenom ett antal tidsanvändningsstudier gjorda i svenska hushåll mellan 
1937 och 1976. Dessvärre saknas säkra uppgifter om hur mycket tid som gick åt för att ta 
hand om barn och personer med vårdnadsbehov. 
119 Resultaten av en sådan jämförelse måste tolkas med största försiktighet eftersom mätning-
arna p.g.a. skillnader i mätmetoder och svårigheter att entydigt klassificera vissa aktiviteter 
inte är direkt jämförbara (se SCB 2003:127, se även Boalt 1983: 42).  
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hushållsarbetet i genomsnitt 7 timmar och 43 minuter per dygn år 1937 (Bo-
alt 1983:42, se även Åkerman 1941:93).120 Sedan 1930-talet har tidsåtgången 
för hemarbete minskat stadigt (Boalt 1983:59ff) och år 2001 använder kvin-
nor i genomsnitt 4 timmar och 8 minuter/dygn för obetalt hushållsarbete och 
omsorg (SCB 2003:136). Minskningen omfattar alla komponenter i det obe-
talda hemarbetet men städning, diskning och matlagning står för de största 
minskningarna. För kvinnor har tiden för städning och underhåll minskat 
med en dryg timme/dag, för matlagning också med en timme/dag och för 
diskning med cirka 40 minuter. 

4.5 Fritid 

Innebörden i, och avgränsningen av, kategorin fritid är som visades i kapitel 
två omdiskuterad bland tidsanvändningsforskare. Ett enkelt sätt att definiera 
fritid är att den omfattar den tid som återstår när alla andra kategorier som 
förvärvsarbete och personliga behov (förvärvsarbete, hushållsarbete, sömn 
med mera) är tillgodosedda. I många tidsanvändningsstudier har det dock 
visat sig att denna syn på fritid är problematisk eftersom det är mycket svårt 
att skilja mellan vissa delar av obetalt arbete och fritiden. Dikotomin arbe-
te/fritid passar överhuvudtaget bättre in på män än på kvinnor, eftersom det 
fortfarande är vanligt att kvinnor har ansvaret för större delen av det oavlö-
nade arbete som sker i hemmet eller för hushållets räkning. Kvinnors fritid 
har beskrivits som fragmenterad och kännetecknad av en så kallad ”jourka-
raktär”. Kvinnor måste när som helst under sin fritid vara beredda att rycka 
in och utföra nödvändiga hemarbetssysslor, till exempel barnpassning (SCB 
1992:89ff; jfr SOU 1995:45). Detta leder till att den fria tiden överlappar 
med tiden för hemarbetet. Om läxläsning med barnen inte ses som fritid, kan 
en promenad till lekparken vara det? (Gordon & Koplov 1975:60f). Vad som 
kan klassificeras som fritid beror ytterst på vilken tonvikt som läggs på olika 
aspekter av fritiden såsom fri, disponibel tid, aktivitetsgrad, resultatinrikt-
ning, grad av frihet, samt inslag av självbelöning eller avkoppling (Harring-
ton & Dawson 1995:11ff).121 Skillnaden mellan fri tid och fritid (på engelska: 
spare time respektive leisure) ligger enligt Gershuny och Fisher (2000:626) 
främst i upplevelsedimensionen, det vill säga i vilken utsträckning tiden 
upplevs som fri från förpliktelser.122 

                                                      
120 Mest tid krävde städning och bostadsvård med 2 timmar och 13 minuter/dygn, därefter 
följer matlagning (1 timme 42 minuter), diskning (1 timme 2 minuter); sömnad, lagning och 
stoppning (55 minuter); inköp (45 minuter); tvätt (43 minuter) samt bakning och konservering 
(23 minuter). 
121 Se även diskussionen av begreppet tidsmässig välfärd i kapitel 2.10 Motbilder – visioner 
om ett grönt negotium. 
122 Gershuny & Fisher tar i detta sammanhang upp Hawrylyshns ”third person criterion”: 
”Leisure, in this view, is ’activity that could not be undertaken by someone else without los-
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Flera aktuella tidsanvändningsstudier från både Sverige och andra OECD-
länder visar att invånarna i många av västvärldens industrialiserade länder 
till följd av tempoökningen i produktionen och andra områden i samhället, 
till exempel person- och godstransporter eller informationsöverföring, fak-
tiskt har mer ledig tid än någonsin tidigare sedan slutet av 1800-talet (Gar-
hammar 1998, 2001 och 2002). I Sverige har veckoarbetstiden (i lag och 
avtal, minus effekten av semester) sedan 1910 minskat från omkring 55 
timmar i veckan till cirka 36 timmar år 2000 (SOU 2002:12:25f). Omräknad 
till årsarbetstid innebär detta att denna nästan halverats på mindre än 100 år, 
från ungefär 2860 timmar år 1910 till cirka 1560 timmar år 2000.123 Dessut-
om finns det en mängd andra aktiviteter, till exempel transporter av männi-
skor, gods och informationer, som i dag tar mindre tid än någonsin tidigare. 

Hos en stor del av befolkningen har de senaste 100 årens successiva 
minskning av den tid som ägnas åt betalt eller obetalt arbete resulterat i en 
motsvarande ökning av tid som inte är underkastad vare sig det betalda eller 
det obetalda arbetets förpliktelser, det vill säga den tid som av många forska-
re definieras som fritid. Samtidigt har inkomstökningen och den allmänna 
standarförbättringen i samhället lett till ett kraftigt ökat utbud av såväl orga-
niserade fritidsaktiviteter som fritidsartiklar. SCB:s aktuella undersökning av 
svenskarnas fritidsvanor, Fritid 1976-2002 (SCB 2004), visar att andelen 
utövare har ökat för många fritidsaktiviteter. Störst andel utövare hittas i 
ålderskategorin 16–24 år men undersökningen visar att aktivitetsgraden har 
ökat stadigt mellan 1976 och 2002 också bland de äldre. Men trots – eller 
kanske just på grund av – denna ökande tid för fritid visar SCB:s tidsan-
vändningsstudie på en tilltagande upplevelse av tidsbrist inom vissa befolk-
ningsgrupper, i synnerhet bland föräldrar med hemmavarande barn (SCB 
2003:106ff; jfr. Larsson 2007). Dessa grupper uppger en hög grad av upp-
levd stress till följd av tidsbrist men även på grund av andra faktorer som 
exempelvis hushållsekonomin. Bland ensamstående småbarnsmödrar uppger 
mellan 35 och 40 procent att de är stressade, bland sammanboende små-
barnsmödrar ligger andelen som upplever stress på cirka 23 procent. Gene-
rellt sett förefaller yngre personer uppleva stress i högre utsträckning än 
äldre (SCB 2003:106ff). En förklaring till dessa siffror är att småbarnsföräld-
rar, i synnerhet småbarnsmammor, har mycket lite fritid jämfört med övriga 
befolkningsgrupper eftersom de tillbringar en stor del av dygnet med sina 
barn. Könsskillnaderna är stora i detta hänseende. Småbarnsmammorna utför 
i absoluta siffror dubbelt så mycket hemarbete där de samtidigt tar hand om 
barnen i jämförelse med småbarnspappor (SCB 2003:105). 

                                                                                                                             
ing the essential intrinsic benefit accruing from it’” (Gershuny & Fisher 2000:626; se även 
SCB 2004:21f). 
123 Årsarbetstid avser faktiskt antal arbetade timmar i genomsnitt per person under ett år, med 
hänsyn tagen till ledighet och annan frånvaro (t.ex. semester, helgdag, sjukdom, föräldrale-
dighet och studier; SOU 2002:22:25ff). Årsarbetstiden i Sverige har inte ändrats nämnvärt 
sedan andra hälften av 1970-talet. 
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En annan förklaring till upplevelsen av tidsbrist och stress är att gränsen 
mellan arbete och fritid har blivit mer flytande för många yrkesgrupper, kan-
ske särskilt i professionella yrkesgrupper och akademikeryrken såsom som 
jurister, läkare och lärare. Kraven på nåbarhet och snabb respons har ökat i 
takt med tekniska utvecklingar på kommunikationsområdet. Mobiltelefoner 
och e-post får för många som konsekvens att fritiden inte upplevs som ledig 
egentid utan som delvis intecknad av arbetslivets krav eftersom man fortfa-
rande måste rikta sin tidsanvändning efter en extern tidgivare 
(SCB2004:24f). 

En tredje förklaring till den ökande upplevelsen av stress och tidsbrist på 
fritiden är att fritiden, såväl den egna som barnens, har blivit ett viktigt pro-
jekt som sammankopplas med personlig utveckling och social status. Buren-
stam Linders beskrivning av tidsspararens dilemma i kapitel två och skild-
ringen av upplevelsesamhällets framväxt med en tilltagande kommersialise-
ring och rationalisering av fritidsaktiviteter åskådliggör hur normativa krav 
på att hitta och manifestera sin individualitet utsätter den moderna individen 
för stark press. Fritidens möjligheter till upplevelser och rekreation kan lätt 
förvandlas till upplevelsetvång när fritiden och dess organisation mer och 
mer börjar likna ett resultatorienterat arbete som kräver regelbunden schema-
läggning och utvärdering. Det är därför inte förvånande att nyare undersök-
ningar visar att många människor i dag inte vill ha mer fritid utan mer fri, 
ledig tid som kan ägnas åt i deras ögon meningsfulla aktiviteter (Reisch 
2001; se även Parkins 2004). 

Genomgången av såväl långsiktiga trender som mer kortfristiga föränd-
ringar i tidsanvändningen visar att utvecklingen verkar gå mot ett större ut-
rymme för individuella beslut i tidsanvändningen när de externa kraven från 
det betalda och det obetalda arbetet minskar, i alla fall sett till själva alloke-
ringen av tid. Ändå upplever många människor i dag att beslutsutrymmet i 
realiteten minskar eftersom fritidsaktiviteterna allt mer har underkastats krav 
på nyttomaximering och rationalisering. I och med att fritid uppfattas som en 
värdefull resurs som inte kan sparas eller ackumuleras underordnas den 
samma krav som lönearbetstiden på ökad tidseffektivitet och större produk-
tion av fler nyttigheter eller upplevelser inom samma tidsperiod. Maximal 
nytta i form av upplevelsetäthet, nätverksbyggande och avkoppling på friti-
den erbjuds av 24-timmarssamhällets ideal enligt vilket fritidsaktiviteter kan 
utövas när som helst på dygnet. Fritiden, som tidigare var en domän framför 
allt för vila, rekreation av sociala relationer och omtänksamhet, har delvis 
förvandlats till en arena för identitetsproduktion och statuskamp för många 
människor och grupper, och inte bara som i början av 1900-talet för ett fåtal 
medlemmar av en sysslolös överklass (Veblen 1970 [1899]). Man kan med 
visst fog hävda att fritidens kommersialisering och rationalisering har lett till 
en tempoökning på ett område där det egentligen skulle behövas mer tid för 
eftertanke. 



Kapitel 4  Trender i dagens tidsanvändning 

 

118 

4.6 Stockholmshushållens tidsanvändning 1991 och 
2001

124
 

I detta avsnitt kommer förändringarna i tidsanvändningen för människor 
bosatta i Storstockholmsregionen125 mellan 1991 och 2001 att mer ingående 
analyseras. Utgångspunkten är indelningen i olika hushållsfunktioner: per-
sonligt, bostad, mat, omvårdnad och försörjning.126 Uppgifterna är hämtade 
från SCB:s tidsanvändningsundersökningar från 1991 och 2001.127. Eftersom 
stora skillnader i tidsanvändning föreligger mellan kvinnor och män, trots en 
viss konvergens under senare år, redovisas siffrorna uppdelade på kön.128 

Dygnets 24 timmar kan förstås spenderas på en mängd olika aktiviteter. 
Enligt arbetarrörelsens klassiska krav skulle dygnet delas upp på 8 timmar 
arbete, 8 timmar sömn samt 8 timmar fritid (SOU 1996:3:24). Detta ideal 
stämmer i dag dåligt överens med hur tidsanvändningen ser ut för majorite-
ten av människor i västvärlden eller Sverige, inte minst eftersom tidsanvänd-

                                                      
124 I detta och följande avsnitt som behandlar utvecklingen under 1990-talet jämförs resultaten 
från tidsanvändningsundersökningarna år 1990/91 och 2000/01, se SCB 1992 och SCB 2003. 
Studien 1990/91 genomfördes under en niomånadersperiod (september 1990 – maj 1991), den 
senare under 12 månader, dvs. ett helt år. För enkelhetens skull omnämns resultaten av dessa 
undersökningar som tidsanvändning år 1991 och 2001. 
125 Stockholms H-region, för en definition av H-regioner se: www.scb.se/statistik/rg0104/-
rg0104.asp. 
126 HUSUS-projektets indelning av hushållets aktiviteter i ett antal funktioner gjordes för att 
kunna kartlägga hushållens naturresursanvändning genom att analysera resursflöden knutna 
till dessa funktioner. Personligt omfattar nattsömn, rekreation, nöjen, vissa typer av resor (ej i 
arbetet) och fritidshus. I Bostad ingår bostaden och delar av dess utrustning och inredning 
men även tjänster som uppvärmning, belysning, städning och reparation. Funktionen Mat 
avser hushållets inköp och tillredning av matvaror och dryck men även restaurangbesök. 
Omvårdnad innefattar huvudsakligen skola, vård och omsorg. Funktionen gemensamt omfat-
tar kollektiva nyttigheter som det politiska systemet, försvar, rättsväsende, central- och lokal 
förvaltning med mera. Försörjning avser främst lönearbete eller andra typer av förvärvsarbete 
(t.ex. för egenföretagare), men även egenproduktion och informella utbyten. Till denna funk-
tion räknas även arbetsresor. En utförlig beskrivning finns i: Gullberg et al. (red.) 2007:31ff, 
501f. När det gäller funktionen gemensamt finns det i SCB:s tidsanvändningsundersökningar 
inga uppgifter på individnivå som anger den tid som individer ägnar åt denna funktion. Kate-
gorin utgår därmed ur denna översikt. 
127 Uppgifterna för år 1990/91 se: SCB. 1993:72f. Uppgifterna för Storstockholm och övriga 
H-regioner för år 2000/2001 är opublicerade och har tagits fram av SCB för HUSUS projek-
tets räkning. Analysen av materialet utfördes av mig, se Fuehrer & Pettersson 2007. För jäm-
förelsen av undersökningarna utnyttjas en delmängd av de uppgifter som samlades in år 
2000/01, nämligen de som avser motsvarande niomånadersperiod som år 1990/91. De jämför-
da populationerna utgörs av befolkningen i åldern 20–64 år bosatta i H-regionen Storstock-
holm. Information om SCB:s tidsanvändningsundersökning 2000/2001 samt uppgifter på 
riksnivå finns i SCB 2003. 
128 Jfr. Gershuny 2000:4ff. Det finns också indikationer på att den totala arbetsbelastningen 
och upplevelsen av tidsbrist och stress ökar mer bland högre tjänstemän än bland lägre tjäns-
temän och arbetare, särskilt i högre tjänstemannafamiljer med småbarn och med två heltidsar-
betande föräldrar i karriären, se Lundberg et al. 2003; jfr Gershuny 2005. 
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ningsmönstren under de senaste 50 åren har blivit allt mer individuella.129 
Denna individualisering har som tidigare visats gått hand i hand med non-
stopsamhällets framväxt. En viktig bidragande orsak är att traditionella soci-
ala taktgivare har försvagats eller utplånats. Med sociala taktgivare avses 
institutioner eller aktörer som utövar inflytande på individuella tidsanvänd-
ningsmönster såsom myndigheters öppettider, söndagsstängda butiker, indu-
strisemestern eller radio- och tv-kanalernas programtablåer vilkas betydelse 
snabbt minskar med mångfalden av medietider (radio- och tv-sändningar, 
tidningsutgivning etcetera, se Eberling & Henckel 1998:160f). Individualise-
ringstendenserna förstärks dessutom av tidens tilltagande sekularisering och 
kommersialisering som i sin tur leder till en tilltagande kolonisering av 
hävdvunna tidsreservat eller tidsmässiga allmänningar, till exempel lönear-
betsfria helger (Hohn 1984). 

Denna differentieringsprocess innebär också att den industriella tidsregi-
men med sina fasta arbetstider, som för stora befolkningsgrupper medförde 
tvingande mönster av aktivitet, fritid och vila, under senare decennier tappat 
i betydelse i och med att hem- och distansarbete, längre affärsöppettider och 
24-timmarsmyndigheter har blivit allt vanligare. Trots att sedan länge etable-
rade normer för tidsanvändningen minskat i betydelse är människornas ruti-
ner för hur tiden disponeras under vardagar och helger fortfarande tämligen 
fasta. Den individuella tidsallokeringen är alltjämt inbäddad i – och påverkas 
av – externa sociala strukturer och institutioner med bestämda sociala rytmer 
i form av arbetstider eller öppettider för affärer, förskolor, skolor, myndighe-
ter med mera. I många hushåll måste därtill den egna tidsanvändningen syn-
kroniseras med andra hushållsmedlemmars förvärvsarbete och fritidsaktivi-
teter. Aktiviteter som sömn eller betalt respektive obetalt arbete, men även 
fritidsaktiviteter som motion eller hobbyaktiviteter, är därför relativt fasta 
när det gäller längd och placering i dygnsrytmen även om stora individuella 
skillnader och variationer förekommer.130 
  

                                                      
129 Dessa individuella variationer när det gäller tidsanvändningsmönster har dessvärre en 
tendens att osynliggöras vid granskningen av aggregerade data om människors tidsanvänd-
ning. 
130 Rutinaktiviteter som pågår under en längre tidsperiod som sömn eller förvärvsarbete är 
lättare att någorlunda korrekt uppskatta i tidsanvändningsundersökningar som bygger på 
självskattning (oftast i form av tidsdagböcker), medan aktiviteter som är regelbundna men 
relativt kortvariga, som exempelvis plock av disk eller tandborstning, kan vara svårare att 
uppskatta. En annan svårighet utgörs av aktiviteter som utförs samtidigt med andra aktiviteter. 
Många rutinaktiviteter är dessutom elastiska, vilket innebär att de är känsliga för hur mycket 
tid som finns tillgänglig. Man kanske väntar med dessa aktiviteter tills mer nödvändiga upp-
gifterna utförts. SCB 1992; jfr Scheuch 1972:71f samt Konsumentverket 1993. 
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Tidsanvändning 1991 

Tabellen 4.1 nedan visar den genomsnittliga tidsanvändningen i Storstock-
holm år 1991 uppdelad på fem huvudsakliga funktioner för hushållets aktivi-
teter och kön. Redovisningen är också uppdelad på vardagar och veckohel-
ger eftersom det, trots en tendens till viss uppluckring av gränserna mellan 
vardag och helg, fortfarande fanns en markant skillnad i tidsanvändnings-
mönstren på vardagar respektive under veckoslutet. 

Tabell 4.1 Tidsåtgång för hushållens funktioner: bostad; omvårdnad; per-
sonligt; mat samt försörjning.131 Genomsnittlig tid för aktiviteter efter kön, 
timmar och minuter per dygn under vardagar och veckoslut. Stockholm (H 
region). Befolkningen 20-64 år, september 1990 till maj 1991. N=1034. Käl-
la: SCB.  

 Kvinnor  Män  

 Vardagar Veckoslut Vardagar Veckoslut 

Bostad 01:44 02:30 01:01 02:22 

Omvårdnad 01:22 01:02 00:33 00:48 

Personligt 12:27 16:11 12:11 17:19 

Mat 02:33 03:12 01:35 02:33 

Försörjning 05:50 00:48 08:33 00:56 

Summa 23:56 23:43 23:53 23:58 

 
Största delen av dygnets timmar ägnas åt kategorin personligt (varav mer-
parten åt sömn, vila och olika fritidsaktiviteter). På vardagarna ägnade män i 
genomsnitt cirka 15 minuter mindre än kvinnor åt personliga behov och re-
kreation, medan förhållandet mellan könen blir det omvända på helgerna där 
män ägnade över en timme mer åt personligt än kvinnor. Tid för förvärvsar-
bete och arbetsresor (det vill säga för kategorin försörjning) varierar kraftigt 
mellan vardagar och helger. Skillnaden mellan män och kvinnor är som 
störst på vardagar, där männen allokerade ungefär 2,5 timmar mer åt denna 
kategori än kvinnorna. På helgerna däremot var tidsinsatsen med 48 respekt-
iver 56 minuter nästan densamma för kvinnor och män. Kvinnorna ägnade 
mer tid än männen åt obetalt arbete i hemmet (kategorin bostad som omfat-
tar hushålls- och underhållsarbete men inte matlagning). Detta gällde såväl 
vardagar som helger. Både kvinnor och män använde mer tid för hushållsar-
bete etcetera på helger än på vardagar; cirka 45 minuter per dygn mer för 
kvinnor och 1 timme 20 minuter per dygn mer för män.  

                                                      
131 En mer detaljerad redovisning av de olika aktiviteter som sammanfattats under respektive 
rubrik i tabellen finns i Gullberg et al. 2007:31ff, 501f. 
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Mönstret är detsamma med avseende på området mat, där både kvinnor 
och män spenderade mer tid på helger än på vardagar. Tiden ägnad åt kate-
gorin omvårdnad var större på vardagar än på helger. Kvinnor ägnade en 
vanlig vardag i genomsnitt 1 timme och 22 minuter åt omsorg om egna barn, 
omsorg om andra samt studier medan männens genomsnittliga tidsåtgång låg 
cirka 50 minuter lägre. Skillnaden mellan könen minskade under helgerna, 
där kvinnorna ägnade cirka 15 minuter mindre tid åt omvårdnad jämfört med 
vardagar, medan männen ägnade en kvart mer åt omvårdnad än på vardagar-
na. Resultaten indikerar att den genomsnittliga tidsanvändningen uppdelat på 
fem av HUSUS sex kategorier skiljde sig avsevärt mellan vardagar och 
veckoslut år 1991. Under veckoslutet minskade skillnaderna mellan kvinnor 
och män kraftigt, samtidigt som kategorierna bostad, omvårdnad, personligt 
och mat prioriterades framför försörjning. 

Den relativt sett stora skillnaden i hur mycket tid som kvinnor respektive 
män allokerade åt förvärvsarbete (försörjning) måste ses mot bakgrund av att 
fler kvinnor än män är föräldralediga samt att det var vanligare för kvinnor 
än för män att arbeta deltid. Om man lägger ihop den tid som kvinnor re-
spektive män la ner på betalt och obetalt arbete (hushålls- och underhållsar-
bete men även matlagning) på vardagar spenderade männen i genomsnitt 
cirka 1 timme mer än kvinnorna på betalt och obetalt arbete. På helgerna blir 
det också särskilt tydligt att männen i högre utsträckning än kvinnorna prio-
riterade sin personliga fritid framför hushållets övriga funktioner, även om 
de proportionellt sett ökade andelen tid som ägnades åt funktioner som bo-
stad eller mat mer än kvinnorna. Men i absoluta tal, sett till timmar och mi-
nuter, låg den tid som männen ägnade åt framför allt det obetalda arbetet 
fortfarande lägre än kvinnornas tidsinsats. Under arbetsveckan dominerades 
båda könens vakna tid av förvärvsarbetet; detta gällde dock i mycket högre 
utsträckning för männen än för kvinnorna, som sammanlagt ägnade mer tid 
åt obetalt arbete (bostad; omvårdnad och mat) än åt förvärvsarbetet. Skillna-
den mellan kvinnors och mäns tidsanvändning under veckosluten kan också 
tolkas som uttryck för mäns preferens för mer sammanhängande och distink-
ta tidsperioder vilka i sin helhet kan avsättas för olika fritidsaktiviteter. Un-
der veckan hade männen inte samma tidsmässiga utrymme för dessa fritids-
aktiviteter eftersom de förvärvsarbetade, men de tog igen en stor del av den-
na tid under helgens två dagar. Samtidigt hade männen i jämförelse med 
kvinnorna bara cirka en kvart mindre tid för rekreation under veckodagarna. 
Kvinnornas tidsanvändning på vardagar präglades däremot i högre utsträck-
ning än männens av det elastiska hemarbetet vilket innebär att de hade lite 
mer tid för rekreation under veckodagar, denna tid var dock i högre utsträck-
ning än männens fragmenterad. På helgerna däremot innebar kvinnornas 
större ansvar för obetalt hushållsarbete att de hade mindre tid för rekreation 
jämfört med männen. 

Kvinnornas genomsnittliga dagar präglades i högre grad än männens av 
det obetalda arbetet och dess potentiellt fragmenterande inverkan på fritiden 
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(SCB 2003:23ff). Män hade under arbetsveckan något mindre tid för fritid 
än kvinnor men männens fritid var samtidigt inte i samma omfattning som 
kvinnors fritid överskuggad av det obetalda arbetets mångfaldiga och stän-
digt pockande krav, som är särskild påfrestande i barnfamiljer med två för-
värvsarbetande vuxna (SCB 2003:16ff). Det obetalda arbetets skugga över 
kvinnornas fritid försvann inte på helgerna utan blev snarare än mer accentu-
erad med tanke på att männen på helgerna tog tillfället i akt och utökade sin 
individuella fritid. För många kvinnor kan hemmet därmed framstå som en i 
jämförelse med förvärvsarbetet klart sämre arbetsplats. Det bekräftas av 
bland andra Hochschild som i sin undersökning från 1997 visar att många 
barnföräldrar i USA, och i synnerhet kvinnor med högre tjänstemannayrken, 
upplever det obetalda arbetet som mer påfrestande och stressigt än förvärvs-
arbetet. Tiden med familjen reduceras i många familjer med två förvärvsar-
betande föräldrar till ett invecklat tidsmanagement (timework) där de stres-
sade föräldrarna försöker organisera barnens aktiviteter efter förskola och 
skola så effektivt som möjligt (Hochschild 1997:198ff, s 214ff, se även 
Hochschild 2003). 

Tidsanvändning 2001 

Den svenska tidsanvändningsundersökningen 1991 genomfördes precis i 
slutet av en högkonjunktur med låg arbetslöshet och ett ganska forcerat ar-
betsliv, i synnerhet i storstäderna. Situationen på arbetsmarknaden var något 
annorlunda när undersökningen upprepades år 2001. Trots en begynnande 
konjunkturuppgång i under slutet av 1990-talet hade sysselsättningen år 
2001 inte nått upp till samma nivåer som 10 år tidigare.132 Tabell 4.2 nedan 
visar den genomsnittliga tidsanvändningen i Storstockholm år 2001 uppde-
lad på fem huvudsakliga funktioner för hushållets aktiviteter, kön samt var-
dagar och veckoslut. 
  

                                                      
132 En jämförelse av SCB:s resultat från tidsanvändningsundersökningen 2000/2001 och 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) visar på förvånansvärt samstämmiga resultat vad 
gäller tid för förvärvsarbete trots att AKU och Tidsanvändningsundersökningen mäter för-
värvsarbete/tidsanvändning på mycket olika sätt (bestämda veckor i AKU, slumpmässigt 
utvalda dagar i Tidsanvändningsundersökningen; SCB 2003:21ff). 
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Tabell 4.2 Tidsåtgång för hushållens funktioner: bostad; omvårdnad; per-
sonligt; mat samt försörjning.133 Genomsnittlig tid för aktiviteter efter kön, 
timmar och minuter per dygn under vardagar och veckoslut. Stockholm (H 
region). Befolkningen 20-64 år (motsvarande undersökningsperiod som 
1990/1991) 2000/2001. N=749. Källa: SCB. 

 Kvinnor  Män  

 Vardagar Veckoslut Vardagar Veckoslut 

Bostad 01:45 02:23 01:00 02:02 

Omvårdnad 01:30 01:09 00:50 00:38 

Personligt 12:39 16:01 12:35 17:08 

Mat 02:24 03:28 01:38 02:40 

Försörjning 05:31 00:55 07:47 01:23 

Summa 23:49 23:56 23:50 23:51 

 

Tabell 4.2 ovan visar att tid som ägnas åt personliga behov och rekreation 
alltjämt utgör merparten av den disponibla tiden. På vardagar ägnade kvin-
nor och män ungefär lika mycket tid åt personligt, medan männen på helger, 
precis som 10 år tidigare, allokerade cirka en timme mer åt personligt jäm-
fört med kvinnorna. Tidsåtgången för kategorin försörjning är fortfarande 
ojämnt fördelad mellan vardagar och helger samt mellan könen. På vardagar 
ägnade männen i genomsnitt 7 timmar och 47 minuter åt förvärvsarbete och 
arbetsresor medan kvinnornas genomsnittliga tidsanvändning på detta områ-
de låg mer än två timmar under männens. På helgerna spenderade männen 
knappt en halvtimme mer tid åt kategorin försörjning jämfört med kvinnor-
na. När det gäller kategorin bostad ägnade kvinnorna på vardagarna cirka en 
timme mer åt obetalt hushållsarbete än männen. På helgerna ägnar såväl 
kvinnor som män mer tid åt hushållsgöromål. Även om avståndet mellan 
könen krymper något allokerade kvinnorna cirka 20 minuter mer åt denna 
kategori än männen. Såväl kvinnor som män ägnade mer tid åt mathållning 
(mat) på helger än på vardagar. Kvinnorna spenderade cirka 45 minuter mer 
tid åt mat än män och denna skillnad är ungefär densamma på vardagar och 
helger. Såväl kvinnor som män ägnade mindre tid åt omvårdnad under hel-
ger jämfört med vardagar. På vardagarna ägnade kvinnor cirka 40 minuter 
mer åt denna kategori än män medan de på helgerna låg cirka 30 minuter 
över männens genomsnittliga tidsanvändning. 

                                                      
133 En mer detaljerad redovisning av de olika aktiviteter som sammanfattats under respektive 
rubrik i tabellen finns i Gullberg et al. 2007:31ff, 501f. 
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En jämförelse av tidsanvändningen 1991 och 2001 

Förändringarna i stockholmarnas genomsnittliga tidsanvändning under de 10 
åren mellan 1991 och 2001 verkar vid första anblicken inte ha varit speciellt 
omvälvande. Kvinnornas vardagar präglades fortfarande i mycket högre 
utsträckning än männens av det obetalda arbetet, medan männens genom-
snittliga tidsanvändning på vardagarna framför allt kretsade kring förvärvs-
arbetet. Under helgerna upprepar sig mönstret från 1991, männen satsade 
mer tid än kvinnorna på personlig rekreation medan kvinnorna ägnade mer 
tid åt det obetalda hushållsarbetet. En närmare granskning av skillnaderna i 
tidsanvändningen mellan 1991 och 2001 påvisar emellertid några intressanta 
trender som liknar tendenser i ett flertal aktuella tidsanvändningsstudier från 
andra länder än Sverige. Tabell 4.3 nedan visar en sammanställning av för-
ändringarna i tidsanvändningen mellan åren 1990/1991 och 2001, uppdelat 
på fem huvudsakliga kategorier för hushållets aktiviteter, kön samt vardagar 
och veckoslut. 

Tabell 4.3 Jämförelse av tidsåtgång för hushållens funktioner: bostad; om-
vårdnad; personligt; mat samt försörjning.134 Förändringen i genomsnittlig 
tid för aktiviteter efter kön, timmar och minuter per dygn under vardagar och 
veckoslut. Stockholm (H region). Befolkningen 20-64 år, september till maj. 
Skillnaden mellan 2000/2001 och 1990/1991; 1990/1991 referenskategori. 
N=1783. Källa: SCB. 

 Kvinnor  Män  

 Vardagar Veckoslut Vardagar Veckoslut 

Bostad -0:01 -0:07 -0:01 -0:20 

Omvårdnad +0:08 +0:07 +0:17 -0:10 

Rekreation* +0:12 -0:10 +0:24 -0:11 

Mat -0:09 +0:16 +0:03 +0:07 

Försörjning -0:19 +0:07 -0:46 +0:27 
* Eftersom tidsåtgången för personliga behov (nattsömn, hygien m.m.) i många undersök-
ningar har visat sig vara tämligen konstant (jfr. Gershuny 2000) jämförs endast tidsåtgången 
för rekreation och fri tid under denna kategori. 
 
Siffrorna visar att förvärvsarbetet har förlorat något av sin dominans i stock-
holmarnas tidsanvändning under vardagar, samtidigt som tid för förvärvsar-
betet har blivit mer omfattande under helgerna. Tiden som männen ägnade åt 
förvärvsarbete under vardagar har minskat med 46 minuter. Även kvinnorna 
spenderade mindre tid åt förvärvsarbete på vardagar, men deras minskning är 

                                                      
134 En mer detaljerad redovisning av de olika aktiviteter som sammanfattats under respektive 
rubrik i tabellen finns i Gullberg et al. 2007:31ff, 501f. 
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med 19 minuter inte lika stor som männens i absoluta siffror.135 På helgerna 
har däremot tiden som ägnades åt förvärvsarbete ökat något för såväl kvin-
nor som män med 7 respektive 27 minuter. När det gäller obetalt arbete i 
hemmet allokerade både män och kvinnor mindre tid åt dessa aktiviteter år 
2001 jämfört med 1991. 

Sammanlagt innebär dessa siffror att tiden som ägnades åt förvärvsarbete 
har minskat totalt sett. Det ska dock understrykas att andelen arbetslösa in-
vånare i Storstockholm var högre år 2001 än 1991 vilket kan innebära att den 
genomsnittliga arbetstiden kan sjunka medan den för de arbetande ligger 
konstant eller till och med ökar. Att det inte bara rör sig om en generell ar-
betstidsförkortning styrks av att andelen i förvärvsarbete i Stockholms län 
minskat med cirka 6 procent åren 1990/91 till 2000/01.136 

Stockholmarnas genomsnittliga vardagar erbjöd således år 2001 ett något 
större utrymme för fritidsaktiviteter jämfört med situationen 10 år tidigare, 
medan detta utrymme krympt på helgerna. Man kan skönja en urban konver-
geringstendens där tidsanvändningen under vardagar och helger blir alltmer 
lika i och med att helgen tappar sin status som tidsmässig allmänning, fritt 
från lönearbetets och penningekonomins krav. Fler arbetstillfällen inom ser-
vicesektorn, bland annat i form av helgöppna butiker och olika typer av jour-
service inom personlig omvårdnad, innebär att fler människor måste arbeta 
under helgens två dagar. Denna ökning av helgarbetet är långt större för män 
än för kvinnor. Man kan ana en samhällsutveckling där en mindre grad av 
social synkronisering möjliggör individuella tidsanvändningsmönster för 
somliga (servicekonsumenter med mera) och skapar obekväma arbetstider 
och mindre tid med familjen – en ökande social desynkronisering – för dem 
som måste arbeta på nätter och helger för att förverkliga 24-
timmarssamhället. 

Tiden som kvinnor i genomsnitt ägnade åt kategorin bostad minskar väl-
digt lite, endast en minut på vardagar och sju minuter på helger. Männens 
genomsnittliga tidsåtgång minskar i något större omfattning än kvinnornas 
på helgerna, där männen 2001 i genomsnitt satsade 20 minuter mindre än tio 
år tidigare. Gapet mellan kvinnors och mäns arbetsinsats på detta område är 
fortfarande stort. Med tanke på männens relativt stora minskning av tid som 
ägnas åt förvärvsarbete på vardagar är utrymmet för männens deltagande i 

                                                      
135 Observera att detta gäller den genomsnittliga tidsanvändningen, det kan alltså vara så att 
det finns en större andel personer som inte förvärvsarbetar alls år 2000/2001 samtidigt som de 
individer som utför förvärvsarbete inte har minskat sin arbetstid i någon större omfattning. 
Tyvärr fanns ingen möjlighet att titta på tidsanvändningen enbart för personer som faktiskt 
utför förvärvsarbete uppdelat på H-regioner, men på riksnivå visar det sig att minskningen av 
förvärvsarbetstiden inte beror på att det finns en större grupp arbetslösa år 2001 jämfört med 
1991. Den genomsnittliga minskningen på riksnivå avspeglar alltså framför allt en minskning 
av tiden som ägnas åt förvärvsarbete.  
136 Egna beräkningar av AKU årsmedeltal 1990, 1991, 2000 samt 2001 (se www.scb.se). 
Tabell 37A i samtliga utgåvor. 
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hushållets obetalda arbete långt större än männens vilja att delta i hushållets 
gemensamma förehavanden. 

Utvecklingen för kategorin rekreation visar på en svag utjämningstendens 
mellan vardagar och veckoslut. På vardagar ökar den genomsnittliga tidsan-
vändningen för såväl kvinnor som män med 12 respektive 24 minuter medan 
den för båda kvinnor och män minskar med sju respektive 11 minuter på 
helgerna, vilket kan förklaras med att man ägnade mer tid åt förvärvsarbete 
samt måltider under helgerna jämfört med 1991. Detta innebär också att fler 
fritidsaktiviteter förläggs från veckoslutet till vardagar, vilket kan ses som 
ytterligare ett tecken på att helgen förlorar något av sin tidigare status som 
tidsmässig allmänning – som ett tidsreservat för fritid och sociala relationer. 
Den klara tendensen är ändå att tid för fritid ökar sett till hela veckan. Inom 
kategorin omvårdnad ökade kvinnornas tidsanvändning med åtta respektive 
sju minuter på vardagar respektive helger. Männens tidsanvändning på 
samma område ökade med 17 minuter på vardagar men minskade med 10 
minuter på helger. Medan kvinnorna satsade mer tid på omvårdnad av barn 
och andra samt utbildning även under veckosluten satsade männen endast på 
vardagar, under helgerna prioriterade männen den egna rekreationen.  

När det gäller kategorin mat visar resultaten för kvinnorna en något mot-
stridande tendens. Den genomsnittliga tiden som ägnades åt inköp, matlag-
ning och måltider har minskat med nio minuter på vardagar men ökat med 
16 minuter på helger. För männen ökade tiden med tre minuter på vardagar 
och med sju minuter på helgen. Ökningstendenserna för båda könen kan 
sägas återspegla något av de senaste årens växande intresse för matlagning, 
samtidigt som kvinnornas minskade satsning på vardagar är samstämmig 
med andra resultat som visar på en kontinuerlig minskning av tiden som 
ägnas åt matlagning under 1980- och 90-talen (Carlsson-Kanyama 1999). 
Det är tydligt att männen inte heller på detta område satsar något av den tid 
som har frigjorts i och med att de förvärvsarbetar i minskad omfattning. 
Sammantaget tyder siffrorna på att stockholmarna år 20002/2001 prioriterar 
matlagning och måltider, som i synnerhet på helgen tar ett större tidsmässigt 
utrymme än för 10 år sedan. Man kan också misstänka att den ökade tidsan-
vändningen för matinköp under helgen hänger samman med utbyggnaden av 
lågprisbutiker och köpcentra utanför innerstaden. Dessa affärer söker sin 
kundbas på stora avstånd och är ofta inriktade på veckohandling under hel-
gerna. 

Undersökningar av tidsanvändningen i andra länder har urskiljt en ten-
dens att kvinnors och mäns tidsanvändningsmönster blir alltmer lika var-
andra (Gershuny 2000:7ff). Denna tendens bekräftas bara delvis av jämförel-
sen ovan eftersom männen minskar tiden som ägnas åt både betalt och obe-
talt arbete. En annan skandinavisk tidsanvändningsundersökning visar på 
samma förändringsmönster för tidsanvändningen i danska hushåll (Lausten 
& Sjørup 2003). En möjlig förklaring till denna skillnad är att tidsanvänd-
ningen i de skandinaviska länderna, efter kvinnornas omfattande inträde på 
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arbetsmarknaden under 1950- och 60-talen, har ett mer jämlikt utseende i 
utgångsläget. Eftersom könslig arbetsfördelning, liksom tidsanvändnings-
mönster, är en mycket seg struktur tar det sannolikt lång tid innan återståen-
de skillnader mellan könens tidsanvändningsmönster är utplånade. De ag-
gregerade uppgifterna för stockholmarnas tidsanvändning ger inte möjlighet 
att undersöka tendenser till konvergens i tidsanvändningen mellan status-
grupper. Som alternativ till Gershunys tes om en tilltagande nivellering av 
tidsanvändningsmönstren i hela samhället kan man också tänka sig en ut-
veckling mot ett mer delat samhälle som präglas av osamtidighet. Tidsan-
vändningsmönstren utjämnas visserligen för den förvärvsarbetande, aktiva 
befolkningsmajoriteten men denna grupps mönster skiljer sig avsevärt från 
en omfattande och ganska heterogen grupp människor med marginal ställ-
ning på arbetsmarknaden liksom inom den växande kommersiella fritids- 
och upplevelsesfären.  
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5 Utsikter från grottekvarnen: total subsumtion 
eller tidsmässig välfärd? 

Det här kapitlet är det första av tre kapitel i avhandlingen som undersöker 
den samtida synen på, och värderingen av tid utifrån de tre associativa och 
kontextuella relationer som i andra kapitlet har lyfts fram som särskilt intres-
santa för senmodernitetens temporala livsvärldar: tid och ekonomi (tid som 
ägnas åt betalt och obetalt arbete, konsumtion samt penningekonomin); tid 
och rekreation (tid som ägnas åt fritidsaktiviteter, familjen och socialt um-
gänge men även åt individuell rekreation, reflektion och självförverkligande, 
det vill säga delvis den så kallade egentiden); samt tid och miljö (tidsdimen-
sionens betydelse för vardagslivets ekologiska konsekvenser samt värdering-
en av tid i relation till miljön). Dessa kapitel bygger huvudsakligen på analy-
ser av de två intervjumaterial som beskrivs närmare i kapitel tre. Målet är att 
belysa relationen mellan tidsanvändning och värdering av tid å ena sidan och 
tidens moraliska ekonomi å andra sidan utifrån ett fenomenologiskt perspek-
tiv där respondenternas naturliga hållning gentemot tiden och dess värde står 
i centrum. Analysens primära fokus är den dynamiska relation i vilken syn 
på tid och tidens värde påverkar respondenternas vardagliga val och hand-
lingsmönster samtidigt som dessa val och handlingar i sin tur präglar värde-
ringen av tid. 

Undersökningen utgår främst från respondenternas egna överväganden 
och reflektioner kring tidens betydelse och värde men jag är också intresse-
rad av att studera hur individuella attityder och handlingar påverkas av, och 
ger uttryck för, samtida normativa diskurser kring tid och tidsanvändning. 
Vilken betydelse har samhällets rådande temporala institutioner och kultur 
för individernas värdering av tid? Vilken roll spelar till exempel föreställ-
ningar kring arbetsmoral respektive lättja i relation till lönearbete men även 
obetalt arbete? Giddens hävdar inom ramen för sin struktureringsteori att den 
dynamiska relationen mellan handling och dess strukturella kontext präglas 
av en immanent osamtidighet (Giddens 1981:199ff; s. 244–256). Samhällets 
sociala – och även temporala – strukturer skapas visserligen genom indivi-
duella handlingar men de har gentemot aktörernas faktiska handlingar ett 
försprång i rum och tid som ger de alltid redan befintliga strukturerna en viss 
makt över handlingarnas utformning. Ett givet samhälles tidsmässiga normer 
samt temporala institutioner och praktiker beskrivs av Giddens som förhål-
landevis sega vilket också bekräftas av samhällsvetenskapliga undersökning-
ar från flera olika discipliner som sociologi, antropologi och arkeologi.137  

                                                      
137 För exempel på temporala institutioners och praktikers trögrörlighet se Zerubavel 1977 och 
1982; Leach 1973; Gosden 1994; Levine 1997;  
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En central frågeställning i detta kapitel är hur respondenterna resonerar 
kring den normativa värderingen av olika aktiviteter samt hur detta reflekte-
ras i det värde som de tillskriver tid som primär förutsättning för dessa akti-
viteter, exempelvis förvärvsarbete, oavlönat arbete eller fritidsaktiviteter. 
Avspeglar sig tidens kommodifiering och kolonisering av systemrationalite-
ten på ett konkret sätt i respondenternas reflektioner kring sin tidshantering i 
vardagslivet som bland andra Jarvis gjort gällande (Jarvis 2005; Jarvis et al. 
2001; se även Gilbert 2008)? En närliggande frågeställning är om det går att 
urskilja specifika sammanhang och konstellationer i vardagslivet där tid även 
utanför förvärvsarbetet uppfattas som en standardiserad, kvantifierbar och 
knapp resurs med ett fast värde som bestäms av ekonomiska omständigheter 
vilka ligger utanför själva tidsanvändningen, till exempel på det sätt som 
enligt Beckers teori kan förklara hur hushåll allokerar hushållsmedlemmar-
nas tid till olika aktiviteter (Becker 1965). Finns det på motsvarande sätt 
situationer där tidens värde ses mer som en oförytterlig personlig resurs vars 
värde inte kan jämföras eller mätas med pengar? Förekommer konflikter 
mellan dessa två konkurrerande värderingsgrunder? 

Den teoretiska och historiska granskningen av tidens värdering i kapitel 
två lyfte fram den centrala betydelse som arbete i allmänhet och förvärvsar-
bete i synnerhet har för den senmoderna synen på tid och tidsanvändning. 
Arbetsbegreppet är emellertid som också diskuterades problematiskt och 
analysen av arbetets betydelse för tidsdimensionen kräver en differentierad 
syn på de olika aktiviteter som vanligtvis sammanfattas under begreppet 
arbete och som av bland andra Arendt förknippats med olika grader av frihet 
men också skilda moraliska värderingar: hantverk, kroppsarbete och det 
kommunikativa handlandet (Arendt 2002[1958]:36f). I takt med kapitalis-
mens uppkomst och utveckling genomgick den rådande synen på arbete en 
genomgripande transformation i vilken den förvandlades från nödvändigt ont 
(negotium) som helst borde utföras av slavar till frihetens förutsättning även 
i den uppspirande arbetarrörelsens ögon. Marx själv framhöll det abstrakta 
arbetet som den enskilt viktigaste faktorn bakom det kapitalistiska produk-
tionssättets enorma expansion men han poängterade också att friheten ligger 
bortom lönearbetet och nödvändighetens rike, i ett produktionssätt där var-
ken arbete eller människors tidsanvändning determineras av kapitalismens 
reifierade relationer (Marx 1985[1894]:827f). Marx’ utopi orienteras mot 
livsformerna i hans tids fritidsklass vilka enligt honom är meningsfulla efter-
som de inte är framtvungna av en livsnödvändighet och därmed inte heller 
underkastade kapitalismens alienerande ekonomiska rationalitet. Nyckeln till 
friheten är enligt Marx en emancipation av det nödvändiga arbetet. Marx’ 
tanke vidareutvecklades av bland andra Frankfurtskolans sociologer, till 
exempel Marcuse, som modifierade Marx’ uttalande och hävdade att frihet 
faktiskt är möjlig redan i nödvändighetens rike under förutsättningen att 
arbetslivets maktstrukturer kan elimineras (Marcuse 1967; jfr. Glaeser 
1970).  
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När det gäller synen på lönearbetet och behovet att försörja sig i ett kapi-
talistiskt samhälle samt detta behovs inflytande över människors tidsanvänd-
ning i vardagslivet kan alltså en viss konflikt skönjas mellan olika marxistis-
ka teoretiker och deras ståndpunkter. Konflikten gäller främst frågan om 
frihet kan uppnås i kombination med arbetslivet eller endast utanför lönear-
betet, det vill säga genom frihet från avlönat arbete? Den senare ståndpunk-
ten, att verklig frihet endast kan uppnås genom en frigörelse från tvånget att 
arbeta för pengar överhuvudtaget, artikulerades redan i arbetarrörelsens 
barndom av bland andra Lafargue (1980[1883]) som bestämt förnekade lö-
nearbetets emancipatoriska förmåga. Lafargue beskriver lönearbete som ett 
disciplinerande maktinstrument, en syn som under en lång tid har varit pro-
blematisk för arbetarrörelsen vars legitimitet och status till stor del grundar 
sig i det faktum att den organiserar de lönearbetande individer som utför 
samhällets nödvändiga arbete. Den enligt Lafargue nödvändiga kampen för 
att uppnå frihet från tvånget att för försörjningens skull utföra detta nödvän-
diga arbete har av många aktörer inom arbetarrörelsen setts som en potentiell 
källa till försvagning av arbetarrörelsens legitimitet och förhandlingsposition 
gentemot arbetsköparna och deras intresseorganisationer (Isidorsson 
2001:15–49; Eriksson 2004). I Sverige kom 1971 års lag om fem dagars 
arbetsvecka att markera slutpunkten för över 90 års tidspolitisk kamp när 
stora delar av den svenska arbetarrörelsen ansåg att rörelsens viktigaste och 
mest symbolladdade tidspolitiska krav uppnåtts i och med åttatimmarsdagen 
och fem dagars arbetsvecka. Efter detta intog en stor del av arbetarrörelsens 
aktörer och organisationer en mycket avvaktande hållning till ytterligare 
tidspolitiska krav (Isidorsson 2001:70–80).138 

Det omöjliga pusslet – allt fler bjärta bitar och allt 
mindre ledig tid 

Det senmoderna förvärvsarbetets effekter i och utanför produktionssfären 
vållar problem även för det kapitalistiska produktionssättets ideologer och 
försvarare, i synnerhet när det gäller förvärvsarbetets successiva kolonisering 
av fritid, socialt umgänge och familjeliv. Förvärvsarbetets allt mer gränslösa 
tidsmässiga krav medför som redan diskuterats svårigheter att koordinera 
lönearbetets krav med familjelivet och fritiden, i synnerhet eftersom även 
fritiden visar en tendens att fyllas med allt fler aktiviteter och åtaganden. 
Debatten om den tilltagande upplevelsen av tidsbrist har sedan 1990-talet 
karakteriserats av ett utvidgat tidsperspektiv där blicken lyfts från arbetsda-
gen och arbetsveckan för att försöka fånga individernas hela arbetslivskarriär 

                                                      
138 Arbetarrörelsens tidspolitiska passivitet granskas av Ribolits (2004:127ff) som utifrån en 
analys av situationen i flera europeiska länder i slutet av 1990-talet konstaterar att den är 
större i de länder där arbetarrörelsens partier under längre tidsperioder har befunnit sig i reger-
ingsposition som t.ex. i flera skandinaviska länder. 
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i ett livscykelperspektiv. För att fånga denna utveckling myntade TCO i bör-
jan av 2000-talet begreppet livspussel som belyses i detalj i en rapport från 
2005 (TCO 2005). I diskussionen om sambandet mellan förvärvsarbetets och 
familjelivets krav och ökad upplevelse av tidsbrist används även det snarlika 
begreppet vardagspussel (Larsson 2007:10). Också några av de borgerliga 
partierna i Sverige har under 2000-talets första decennium tagit till sig be-
greppet livspussel, inte minst då upplevelsen av tidsbrist är särskilt uttalad 
bland medelklassen vars medlemmar påverkas i högre utsträckning än arbe-
tarna eftersom en hög grad av upptagenhet i kombination med tillgänglighet 
dygnet runt har blivit arbetslivets nya hedersutmärkelse  
(Gershuny 2005).  

Förvärvsarbetslivets tendenser att kolonisera övriga områden av vardags-
livet ger även upphov till legitimitetskriser inom själva arbetslivet vilket 
enligt Boltanski & Chiapello (2005:165ff) ligger bakom utvecklingen av nya 
styrningsformer i framför allt det privata näringslivet. I syfte att legitimera 
och upprätthålla den senkapitalistiska produktionsformens anspråk på med-
arbetarnas tillgänglighet och lojalitet även inom domäner som tidigare räk-
nades till privatlivet, exempelvis sociala aktiviteter på fritiden och privata 
sociala nätverk, skapas nya organisationsmodeller och disciplineringsmeka-
nismer som fokuserar på medarbetarens olika kompetenser, numera sam-
manfattade i begreppet anställningsbarhet (TCO, SFS, Lärarförbundet 2007, 
jfr. Hörnqvist 2008). Kreativitet och nätverksarbete främjas såväl i arbetsli-
vet som på fritiden samtidigt som det tydligt markeras att dessa aktiviteter 
sker på arbetsköparens initiativ. Detta innebär inte minst att deras resultat, 
exempelvis kontakter och sociala nätverk, också ägs av arbetsköparen. I 
praktiken betyder dessa nya organisationsformer att den sociala tillgänglig-
hetens tidigare uttalade gränsdragning mellan förvärvsarbetets offentliga tid 
och individens privata tid upphävs i det senkapitalistiska produktionssättet 
när arbetssäljaren för att maximera sin anställningsbarhet, i form av bland 
annat social kompetens och exploaterbart socialt kapital, tvingas utplåna 
gränsen mellan förvärvsarbete och privatliv (jfr. Zerubavel 1979). 

I detta och följande kapitel granskas den för den kapitalistiska samhälls-
utvecklingen karakteristiska konflikten om hur tid och olika tidsanvändning-
ar ska värderas utifrån en närmare analys av hur ett antal personer värderar 
och hanterar vardagslivets olika pusselbitar. Fokus ligger på hur de upplever 
och berörs av konflikten om tidens värde vilken på en mer generell nivå 
kretsar kring frågan om i vilken utsträckning som ekonomiska kalkyler, vilka 
bygger på abstrakt klocktid och produktionen av mervärde, konstituerar den 
primära måttstocken för den mänskliga tidens värde. Tidens kommodifiering 
utgör en grundläggande förutsättning för den kapitalistiska ekonomins kolo-
nisering av hela vardagslivet i senmoderna samhällen samtidigt som den i en 
dynamisk process blir allt mer omfattande ju fler domäner som underordnas 
maximen att tid är pengar. Marx anser att livets totala subsumtion under 
kapitalet innebär en ständigt pågående radikal transformation av inte bara 
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arbetet, det vill säga både lönearbetet och oavlönat arbete, utan av alla socia-
la relationer.139 Värderingen av olika tidsanvändningar, i synnerhet förvärvs-
arbetet, objektiveras härvid i det kapitalistiska samhället till en fetischistisk 
uppsättning av tvingande yttre sakförhållanden och förvandlas till vad Marx 
kallat värdets – eller mervärdesproduktionens – automatiska subjekt. Männi-
skorna underordnas dessa till synes yttre, men egentligen självskapade, sak-
förhållanden som både subjekt och objekt i en värdeskapande process som 
bestäms av varor, pengar och det abstrakta arbetet (Marx 1968[1867]:169).140 
Just arbetets och arbetskraftens värdering omfattar enligt Marx alltid såväl 
historiska som moraliska element trots att detta förnekas av dem som tjänar 
på förvärvsarbetets förespeglat objektiva värdering (Marx 1968[1867]:19ff). 
Tidsanvändningens kvalitativa dimension samt människornas eller ekologis-
ka systems behov ligger i enlighet med den kapitalistiska logiken utanför den 
värdeskapande processen och avfärdas därför som principiellt irrelevanta. 

Trots denna skenbara externalisering av tidsanvändningens moraliska 
aspekter har bland andra Weber och Marx visat att människornas subsumtion 
under den kapitalistiska produktionen och dess tidsdisciplin förutsätter en 
ideologisk överbyggnad som återkopplar tidens värde till ett moraliskt uni-
versum där förvärvsarbete, strävsamhet och arbetsmoral har en framträdande 
position. På detta sätt frigörs relationen mellan arbetsköpare och arbetssälja-
re, det vill säga själva utgångspunkten för såväl mervärdesproduktion som 
tidens kommodifiering, från moraliska och etiska aspekter samtidigt som 
internaliseringen av arbetsmoral och tidsdisciplin garanterar att arbetssälja-
ren fogar sig efter den kapitalistiska produktionens krav. Värderingen av tid 
sker därför utifrån två olika och ofta motstridiga mätskalor beroende på vem 
som värderar tiden samt vad tiden används – eller inte används – till. 

Ekvivalensen mellan tid och pengar innebär att det logiskt sett går att 
vända på ekvationen: pengar är tid. Även om det inte går att köpa hela livet 
går det i alla fall att köpa lite tid i vardagen, till exempel genom att ha råd 
med kvalitativt högvärdiga varor som kräver mindre underhåll eller genom 
att köpa sig fri från delar av hushållsarbetet. Den mänskliga tiden som han-
delsvara kan enligt den kapitalistiska ekonomins immanenta logik lika lite 
som utbytesrelationer eller pengar värderas enligt moraliska principer även 
om den konkreta allokeringen av enskilda individers tid bedöms normativt 
utifrån förvärvsarbetsparadigmet. Detta är möjligt eftersom tidens kommodi-
fiering etablerar en fiktiv skillnad mellan varuägaren människan, vars hand-
lingar och val äger rum i ett moraliskt universum, och varan, människans tid, 
som genom abstraktionsprocessen lyfts ur detta universum. Tid, liksom 
pengar, luktar inte, oavsett hur exempelvis ledig tid har frigjorts från andra 

                                                      
139 Marx 1968[1867]:532f: ”..die Produktion des relativen Mehrwerts revolutioniert durch und 
durch die technischen Prozesse der Arbeit und die gesellschaftlichen Gruppierungen”. (Egen 
översättning: ...produktionen av relativt mervärde revolutionerar de tekniska arbetsprocesser-
na och de samhälleliga grupperingarna från grunden”.  
140 Se även Negri 2003. 
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förpliktelser eller hur den sedan används.141 En central fråga för den senmo-
derna synen på tidens värde är i detta sammanhang om likställningen av tid 
och pengar betyder att tid också i vardagslivet uppfattas som en resurs lik-
värdig med pengar, trots denna jämförelses begränsningar som diskuterades i 
kapitel två. Om så är fallet, gäller det för vardagslivets alla områden eller 
finns det undantag och fredade temporala domäner där ekvivalensen mellan 
tid och pengar tillfälligt eller permanent är satt ur spel? 

I resultatredovisningen och analysen i detta kapitel används den indelning 
av respondenter i fyra grupper som närmare redogörs för i kapitel tre: tidsfat-
tiga med stora ekonomiska resurser; tidsfattiga med små ekonomiska resur-
ser; tidsrika med stora ekonomiska resurser samt tidsrika med små ekono-
miska resurser. I slutet av kapitlet jämförs sedan gruppernas syn på och vär-
dering av tid med varandra i ett försök att skissera en mer övergripande bild 
av senmodernitetens temporala livsvärldar och tidens moraliska ekonomi.  

5.1 Jordens salt: pengar eller tid? 

En av de centrala frågeställningarna i undersökningen av Stockholmshushål-
len rörde respondenternas reflektioner kring två tänkbara framtidsscenarier 
med anknytning till deras och övriga hushållsmedlemmars aktuella livssitua-
tion: mer pengar (i form av en inkomstökning på cirka 50 procent) eller mer 
ledig tid (till följd av en minskning av förvärvsarbetstiden med cirka 25 pro-
cent).142

 I intervjusituationen ombads respondenterna att relatera sina reflek-
tioner och sitt val till den egna definitionen av ett gott liv och att särskilt 
fundera på eventuella brister och områden för förbättring i deras aktuella 
vardagsliv, även om intervjun i stora delar behandlar framtidsbilder och 
scenarier ur ett vardagsliv år 2050. Valet mellan mer ledig tid och mer eko-
nomiska resurser var inget explicit tema i intervjuerna med de mestadels 
arbetslösa respondenterna i Östersundsområdet och Sörmland. Ämnet berör-
des ändå i ett flertal intervjuer eftersom försämringen av den privata ekono-
min och en större tillgång till ledig tid av många respondenter framstår som 
karakteristiska för deras upplevelse av långvarig arbetslöshet. En avgörande 
skillnad gentemot intervjuerna med respondenterna i Stockholmsundersök-

                                                      
141 Den romerska kejsaren Vespasianus lär ha rättfärdigat sitt förslag till beskattning av offent-
liga toaletter och latrin genom att fråga sin son Titus om han stördes av lukten av pengarna. 
När denne svarade nekande påpekade Vespasianus att pengarna ändå kom från beskattningen 
av urin. I sin egenskap av abstrakt värdemätare etablerar den fiktiva varan pengar i kapitalis-
tiska samhällen till synes vattentäta skott mellan värdet och värdets ursprung. Men även när 
det gäller pengar visar många studier att den kapitalistiska urbäddningen av pengarna ur den 
moraliska ekonomin är långtifrån fullständig, tvärtom finns många områden där pengar värde-
ras enligt olika moraliska måttstockar (till exempel beroende på hur de har tjänats ihop, ska 
spenderas eller vem som förvaltar dem, se till exempel Parry & Bloch (red.) 1989 eller Zelizer 
1996 och 1997. 
142 Undersökningens uppläggning och specifika frågor presenteras närmare i kapitel 3. 
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ningen är dock att många av de arbetslösa respondenterna gav uttryck för en 
negativ känsla av vanmakt inför valsituationen eftersom de inte själva fick 
välja mellan tid och pengar. I stället upplevde de flesta intervjupersoner att 
de av externa omständigheter tvingats in i en situation som präglas av myck-
et ledig tid i kombination med små inkomster och ekonomiska problem. 
Detta gäller emellertid inte alla arbetslösa respondenter, undantagen utgörs 
främst av respondenter som har blivit uppsagda, eller i enstaka fall även 
själva sagt upp sig från sina jobb, för att sedan under en period mer eller 
mindre avstå från att söka nytt arbete. En annan grupp med en betydligt mer 
positiv syn på sin lediga tid utgörs av några arbetslösa svarspersoner som vid 
intervjutillfället var nära pensionsåldern, det vill säga med mindre än två år 
kvar till ålderspensioneringen. 

5.2 Det är bra som det är! 

Den första reaktionen på det hypotetiska valet mellan högre inkomst respek-
tive mer ledig tid var hos förvånansvärt många respondenter att de egentli-
gen inte vill ha vare sig högre inkomster eller mer tid. Motiveringen hos 
många var att de i stort sett var nöjda med dagens situation och därför inte 
behöver mer pengar eller mer tid. Högre inkomster eller mer ledig tid ses 
inte som något odelat positivt utan som potentiell upphovskälla till störning-
ar i respondenternas vardagsrutiner. Denna etablerade vardagspraktik be-
skrivs av en del respondenter i hushåll som omfattar fler än en person som 
resultat av många överväganden och ibland besvärliga förhandlingar där 
hänsyn måste tas till flera ofta motstridande aspekter, intressen och tidgivare, 
som exempelvis förvärvsarbete, skola och fritidsintressen. Intressant nog 
ifrågasatte även en del respondenter i tidsfattiga hushåll med barn, där såväl 
tid som ekonomiska resurser ofta upplevs som knappa, initialt det faktiska 
värdet av högre inkomster eller mer tid. Den uppnådda balansen mellan hus-
hållsmedlemmarnas scheman och intressen upplevs som tämligen skör och 
den negativa effekten av en nödvändig omförhandling uppväger den positiva 
effekten av mer ledig tid eller pengar, en synpunkt som bli tydlig i följande 
citat med en 40-årig kvinna som lever i ett mycket tidsfattigt hushåll med 
relativt stora ekonomiska resurser. Hushållet omfattar två heltidsarbetande 
vuxna och tre barn som är mellan fem och tio år gamla. Respondenten har 
vid intervjutillfället jobbat heltid som civilekonom i cirka två år efter en 
längre tids föräldraledighet som i några år följdes av deltidsarbete.  

Mer tid, ja, då skulle jag ju kunna göra mer och ha större möjligheter, 
även vara med barnen mer. Å andra sidan är det ju inte säkert att det är 
jag som går ner i arbetstid, det kanske är Göran [respondentens make], el-
ler kanske båda två? […] Nä, usch, det låter hemskt men redan i dag blir 
det en del käbbel om alla tider och planeringen och vem som hämtar från 
dagis eller skjutsar och det borde väl egentligen bli bättre om vi hade 
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mera tid. Det är mycket sådant men vi klarar ju det, det har blivit så även 
om det är stressigt ibland. Och med mer tid eller större inkomster, ja, det 
blir kanske bättre men det är inte sagt, då vill vi kanske göra ännu fler 
saker eller köpa mer. Då får vi ju äntligen en chans att göra allt det som vi 
inte hinner med i dag. Och då måste vi sätta oss ner och lägga om allt, och 
det är inte säkert det blir bättre för min del, det blir i slutändan jag som 
får fixa merparten, ja, i alla fall planeringen som vanligt.  

 
Trots tidsbrist och stress upplevs de vardagliga rutinerna ändå att fungera 
och en förändring ses som en potentiell källa för konflikter.143 Denna farhåga 
uttrycks främst av kvinnliga respondenter som på grund av genusordningens 
fortfarande starka normer kring ansvars- och arbetsfördelningen i hushållet 
upplever en sämre förhandlingsposition och tvivlar på att själva kunna 
disponera över ett eventuellt tillskott av framför allt ledig tid men även eko-
nomiska resurser (jfr Connell 1987). Inför risken att riva upp gamla överens-
kommelser uppvärderas den förhandenvarande vardagspraktikens organisa-
tion och ansvarsfördelning vilket hos en del respondenter leder till en önskan 
om kontinuitet i vardagslivet, i synnerhet när det gäller praktiska arrange-
mang kring arbete, boende och de vuxnas samt eventuella barns fritid.  

Citatet visar också på en annan farhåga som många respondenter anför 
när det gäller ett eventuellt tillskott av främst materiella men även tidsmässi-
ga resurser, nämligen att tillskottet leder till ännu större konsumtions- och 
aktivitetsbehov och därmed nödvändiggör mer planering för att synkronisera 
hushållsmedlemmarnas vardagliga tidsplanering. För respondenten i citatet 
ovan, liksom för ett flertal andra, förknippas dessutom mindre tid för för-
värvsarbete och mer ledig tid i första hand inte med en chans att varva ner 
och avsätta mer tid för de aktiviteter som i dagsläget upplevs som stressande 
i den vardagliga planeringen och synkroniseringen av hushållsmedlemmar-
nas scheman och aktiviteter, som exempelvis hämtning och lämning av barn 
från förskolan och skjuts till fritidsaktiviteter. Det som respondenten främst 
associerar med mer ledig tid är i stället möjligheten till att ”göra allt det som 
vi inte hinner med i dag”. Tiden, även fritiden, ses som en knapp resurs som 
ska utnyttjas rationellt och det verkar finnas ett outtömligt behov av ännu ej 
uppfyllda önskningar när det gäller fritidsaktiviteter. Respondenten är dock 
mycket medveten om att priset för att uppfylla dessa önskningar är högt och 
att det huvudsakligen kommer att betalas av henne i rollen som familjens 
schemaläggare och tidssamordnare. 
 

                                                      
143 Dema-Morenos (2009) undersökning av beslutsprocesser i spanska hushåll med två in-
komsttagare visar samma resultat: dels att sociala normer kring ansvarsfördelningen i hushål-
let har stor betydelse för vardagspraktikens utformning och dels att kvinnor känner ett större 
ansvar för familjen än män och därför är mer angelägna om att försöka nå överenskommelser 
och avvärja konflikter. Hanne Haavinds (1982, 1984 och 1985) forskning från 1970- och 
1980-talet visar liknande resultat i ett skandinaviskt perspektiv, även när kvinnor förvärvsar-
betar i större utsträckning tenderar de att behålla ansvaret för den övergripande planeringen av 
hushållets vardagsliv. 



Kapitel 5  Utsikter från grottekvarnen: total subsumtion eller tidsmässig välfärd? 

 

136 

Reflektionerna kring en alternativ organisation av vardagslivet begränsas 
inte enbart av farhågorna inför att riva upp gamla överenskommelser och 
strävan efter kontinuitet, en annan faktor som framkommer tydligt i många 
intervjuer är det som Godzich (1985) har kallat för substanseffekt, som i 
föreliggande fall skapas av den existerande vardagspraktikens upplevda fak-
ticitet som tillsammans med starka sociala normer kring tidsanvändning och 
försörjningssätt gör det svårt att föreställa sig något annat än det bestående. 
Även om vardagspraktikens mening skapas genom både dess nuvarande 
utformning och genom skillnader gentemot andra tänkbara praktiker ställer 
sig den rådande praktiken så att säga i vägen för reflektionen kring andra 
tänkbara organisationsformer. Respondenterna har däremot lättare att reflek-
tera kring alternativa vardagspraktiker när det gäller semestern och i synner-
het semesterresor eftersom dessa av många uppfattas som ett avbrott i var-
dagslunken. Semesterresan framställs som en exotisk tidsperiod som ligger 
utanför den rådande ordningen och blir på detta sätt en opportun reflektions-
yta för tankar kring en förändring av vardagspraktiken och ett tillfälligt av-
hopp från grottekvarnen. En 47-årig kvinna som lever i ett mycket tidsfattigt 
hushåll med stora ekonomiska resurser (två heltidsarbetande vuxna och två 
barn, 13 och 15 år gamla) berättar på följande sätt om sin syn på semester-
resor med familjen: 

[M]en också åka till olika länder. Inte sol och bad nödvändigtvis. Det vill 
ju säkert barnen också göra, men egentligen för att titta. Se olika miljöer. 
Barnen längtar, Hedda [IP:s dotter] klagade igår kväll: ”Vi åker aldrig ut-
omlands! Alla i min klass, nästan…” och så räknade hon upp tio stycken 
också som inte åkte, men alla andra åkte, tyckte Hedda. Just att se andra 
miljöer och hur andra lever, det tror jag också är väldigt utvecklande. Det 
är ju spännande, det är ju roligt för en själv också, men också för barnen, 
att se hur man lever på andra ställen. Och det blir ju ett annat liv på se-
mestern, inte så många måsten och stress utan vi bestämmer själva, hål-
ler själva i taktpinnen så att säga. 

 
Det är slående att respondenten, som i sitt yrke som koreograf under flera år 
mestadels arbetet i form av projektanställningar, börjar med att beskriva 
semesterresan som ytterligare ett projekt eftersom poängen med semesterre-
san enligt hennes syn inte är avkoppling utan utveckling genom att vistas i 
främmande miljöer. Semestern erbjuder dessutom en möjlighet till ett annat, 
mindre stressigt liv där de egna behoven få styra tidsanvändningen. Detta 
sätt att resonera om semester i allmänhet och resor i synnerhet återfinns i 
väldigt många intervjuer med respondenter som förvärvsarbetar. Den plikt-
trogna arbetsinsatsen och slitet med förvärvsarbetet legitimerar drömmen om 
fjärran platser och exotiska upplevelser långt bort från det ordinarie vardags-
livet vilket också omfattar en annan tidsupplevelse och möjligheten att få 
uppleva hur tid hanteras i andra kulturer. I dessa exotiserande föreställningar 
om de andras stressfria tidsanvändning och mindre jäktad syn på tid uttrycks 
en längtan efter ett inbromsat vardagsliv där man till skillnad mot situationen 
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hemmavid själv har kontroll över takten. Ett annat exempel är taget från 
intervjun med en 54-årig kvinna som i mer än 20 år har arbetat som läkare. 
Hon lever i ett relativt tidsfattigt hushåll med stora ekonomiska resurser, två 
heltidsarbetande vuxna, inga hemmavarande barn: 

När man har arbetat hela livet och har kommit upp i bra inkomster, har vi 
ändå så pass att vi tycker att vi kan göra det vi vill. Vi äter det vi vill, vi 
reser dit vi vill. Det är klart att man tänker i sina banor. Inte vet jag, att 
bo på Ritz i London. Jag vet inte om det skulle intressera mig så mycket, 
men det är sådant som man tänker bort naturligt. För man har sin lilla 
ram. Samtidigt som jag tänker att jag inte skulle kampa i Flatenbadet. 
Man har sina ramar. […] Det skulle egentligen vara roligt att leva på det 
sättet, att kunna åka en månad i stället till Italien och åka omkring. Visst, 
det skulle vara trevligt. Men det är nästan ett lite annat liv. En annan tid. 
Det är ungefär som om man skulle gå tillbaka lite i framtiden, att man 
inte reser så mycket. Att man i stället tar längre semester och är borta 
längre. 

 
Respondenten konstaterar till en början att hon och hennes man är nöjda och 
kan bestämma över sina vardagsliv, kanske främst eftersom vissa begräns-
ningar av henne upplevs som naturliga där eventuella extravaganser ligger 
utanför hennes ”lilla ram”. Dessa extravaganser kan enligt respondenten vara 
både för dyra och lyxiga eller för enkla och anspråkslösa. Sedan tar hon ändå 
upp den hägrande möjligheten till ett annat liv som hon förknippar med en 
annan, svunnen tidsperiod och en tidsanvändning som karakteriseras av 
bland annat långa semestrar vilket av henne beskrivs som att man i framtiden 
möjligen återgår till vad hon uppfattar som ett gammalmodigt semesterbete-
ende: färre semesterresor som emellertid sträcker sig över längre tidsperio-
der. Den etablerade vardagspraktiken utgör en begränsande ram men det 
finns också en positiv aspekt med denna inskränkning. Visserligen sållas 
handlingsmöjligheter utanför de invanda banorna bort som onaturliga men 
samtidigt etableras rätten till en viss ekonomisk standard och friheten att 
göra som man vill bara man håller sig inom ramen, till exempel när det gäll-
er möjligheten att resa eller äta god mat. Intervjupersonen härleder denna rätt 
från sina insatser under ett långt och krävande och ofta stressigt arbetsliv 
vilka enligt henne belönats med en bra inkomstnivå med åtföljande hand-
lingsfrihet. 

Mer tid eller mer pengar – sak samma?  

Ett antal respondenter som har svårt att välja mellan alternativen uttrycker 
också tvivel om distinktionen mellan tid och pengar är relevant eftersom 
tidens värde enligt deras synsätt när allt kommer omkring bestäms av till-
gången till ekonomiska resurser. Tid och pengar uppfattas av dessa respon-
denter som två interrelaterade dimensioner av vardagslivet vilka bildar en 
oskiljaktig enhet, eller som en 50-årig man utrycker det: ”har man pengar har 
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man inte tid, har man inte pengar så har man inte råd att fylla tiden.” Detta 
synsätt kommer även till uttryck i följande citat från intervjun med en  
39-årig kvinna som lever i ett tidsfattigt hushåll med två heltidsarbetande 
vuxna och ett barn, hushållet har låga inkomster: 

Om jag hade mer ledig tid, ja, jag är övertygad om att det säkert skulle 
kosta mer att leva, så om jag inte har mer pengar behöver jag faktiskt inte 
mer tid. Om jag saknar antingen tid eller pengar behöver jag inte det 
andra, oavsett vad jag saknar för tillfället. Säg att jag vill träna mer eller 
åka på en kort semester, då behöver jag ju inte bara tid utan också peng-
ar, annars blir det ju inte av.  

 
Trots att respondenten ett flertal gånger under intervjun har beskrivit tid som 
mycket knapp har hon svårt att se värdet av mer ledig tid om hon inte också 
får tillgång till ekonomiska resurser som gör att hon kan utnyttja tiden. Ut-
gångspunkten för hennes resonemang är att en ökad tillgång till ledig tid per 
automatik medför större omkostnader, i alla fall om tiden ska användas till 
aktiviteter hon upplever som attraktiva, till exempel träning på gym eller 
kortare semesterresor. Billiga eller kostnadsfria alternativ utanför den kom-
mersiella fritids- och upplevelsesektorn tas inte upp under respondentens 
funderingar kring nyttan med mer ledig tid som för henne i hög grad är 
kopplad till upplevelsekonsumtion. 

Resonemanget om sammanflätningen av tid och pengar upprepas nästan 
ordagrant av en annan respondent, en 44-årig kvinna som lever i ett hushåll 
med två heltidsarbetande vuxna. Hushållet är mycket tidsfattigt med ganska 
låga inkomster och små ekonomiska resurser. Kvinnan är egenföretagare och 
jobbar med mer än 70 timmar i veckan mycket mer än genomsnittet i Stock-
holmsundersökningen. 

Jag jobbar ju inte ens bara 60-timmars arbetsvecka. Jag jobbar ju sju da-
gar i veckan ifrån morgon till kväll. Det är inte ens relevant för mig. Jag 
kan inte ens tänka tanken, för då får jag byta arbete. Då får jag helt en-
kelt göra något annat. […] Får jag mera tid så kostar det ju mer att leva. 
Har jag inte mer pengar så behöver jag inte mer fritid. Kontentan är att 
om jag inte har det ena så behöver jag inte det andra, oavsett vilken av 
aspekterna man börjar med. [...] Jag tycker nog att båda kräver varandra 
men tycker nog inte att det är så viktigt med varken det ena eller det 
andra. 

 
Trots att ledig tid uppenbarligen upplevs som en stor bristvara har respon-
denten svårt att se hur hon skulle kunna utnyttja mer ledig tid utan större 
ekonomiska resurser. Båda respondenter utgår i sin bedömning av tid respek-
tive pengar främst från dessa resursers praktiska betydelse för deras vardags-
liv och då framstår värdet av tid eller pengar som interrelaterade eftersom en 
positiv effekt av en större tillgång till den ena resursen enligt deras synsätt 
även kräver en större tillgång till den andra resursen. Det kan dessutom note-
ras att ingen av dem funderar på aktiviteter som inte kostar något utan förut-
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sätter att mer ledig tid med nödvändighet medför större utgifter. De enda 
fritidsaktiviteter som räknas är uppenbarligen sådana aktiviteter som har ett 
pris och kan köpas. Tidens kommodifiering innebär en utplåning av tidens 
egenvärde för dem, i stället determineras den mänskliga tidens värde av vad 
den kan användas till för att främja en presumtiv köpares intressen samt hur 
mycket som köparen är beredd att betala för rätten att disponera över någon 
annans tid. I längden finner sig säljaren i köparens värdering och börjar han-
tera den egna tiden i enlighet med marknadsprinciperna. I enlighet med des-
sa principer bestäms värdet av handelsvaran tid av dess marknadsposition 
vilket i förlängningen innebär att endast aktiviteter och tidsanvändningar 
som kostar pengar upplevs ha ett riktigt värde. För att kunna utöva dessa 
aktiviteter krävs tillgång till ekonomiska resurser vilket innebär att värdefull 
tid endast kan köpas om köparen kan sälja sin tid för att finansiera köpet.  

Båda respondenter väljer efter mycket tvekan ändå mer ledig tid när de 
ombes välja mellan mer ledig tid eller mer pengar. Den första av responden-
terna, den 39-åriga kvinnan, motiverar sitt val av mer tid på följande sätt:  

Mer pengar och ännu fler prylar utan mer ledig tid verkar när allt kom-
mer omkring ändå som det sämre alternativet. Sakerna, ja, även pengar-
na, är ju till för att användas och om man inte har tid till det ser jag inte 
riktigt poängen med att ha mer pengar.  

 
Värdet av tid respektive pengar determineras enligt respondenten inte av 
tillgången till dessa resurser var för sig utan av båda resurserna i kombina-
tion. Ändå framstår tid i hennes beskrivning som ett mer grundläggande 
villkor för att kunna leva ett gott liv eftersom det krävs tid för att kunna njuta 
av en ekonomisk förbättring. Resonemanget utvecklas dock mot bakgrund 
av en ganska hög materiell standard och hennes syn på ekonomisk tillväxt 
som ovillkorligen resulterar i materiell konsumtion tyder på en relativ mätt-
nad när det gäller materiella behov. Trots att disponibel tid beskrivs som mer 
grundläggande för upplevelsen av välfärd än pengar och därför som mer 
önskvärd tillskrivs tiden inget värde i sig, värdet uppstår genom att tid utgör 
en nödvändig förutsättning för konsumtionen av varor eller upplevelser. 
Många respondenter har på samma sätt svårt att se värdet av mer ledig tid 
utan att samtidigt få större ekonomiska resurser. Mer ledig tid i sig framstår 
som värdelös eftersom den i avsaknad av mer pengar skulle användas till 
aktiviteter som enligt den rådande temporala rationaliteten är förknippade 
med låg social status och ett lågt värde, exempelvis att vara overksam eller 
att gå sysslolös. Denna värdering framträder tydligt i följande citat från in-
tervjun med en 40-årig mediekonsult som lever i ett tidsfattigt hushåll med 
ganska höga inkomster (en heltidsarbetande vuxen, två barn som bor hos 
honom varannan vecka):  

[J]a, man säger “tid och pengar hör ihop” och naturligtvis gör det det, att 
sänka sin arbetstid och inte få bibehållen lön, innebär ju att du skulle få 
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mer tid över att göra vadå, när du inte har pengarna. Vad ska du då med 
tiden till? Slå dank egentligen, vad. För att ja, eller kanske motionera eller 
kanske springa, det är klart det finns folk som gillar det men, får man mer 
tid över kanske man vill göra andra saker. Förverkliga saker och ting, och 
de brukar ofta kosta lite pengar. 

 
Även för denna respondent är värdefulla fritidsaktiviteter främst sådana som 
kostar pengar. Mer ledig tid upplevs som mer eller mindre värdelös eftersom 
den inte kan ägnas åt aktiviteter som kräver goda ekonomiska resurser. Re-
spondenten har svårt att föreställa sig attraktiva aktiviteter som inte kostar 
något men är säkrare på sin sak när det gäller tänkbara aktiviteter som han 
upplever som önskvärda: de brukar kosta pengar. Alternativa aktiviteter som 
inte kräver ekonomiska resurser beskrivs i ganska negativa ordalag som att 
slå dank, det vill säga att vara sysslolös utan något syfte eller mål med syss-
lolösheten. Tid framställs explicit som ett medel för att uppnå konkreta mål 
och respondenten gör en tydlig koppling mellan denna måluppfyllelse och 
tillgången till ekonomiska resurser. Han är samtidigt medveten om att det 
finns människor som uppfattar och handlar annorlunda och som skulle välja 
aktiviteter som kostar lite eller inga pengar. I hans ögon utgör detta dock 
inget lockande alternativ eftersom tid utan mer pengar under dessa förutsätt-
ningar skulle påtvinga honom en mer eller mindre värdelös sysslolöshet. 

Liknande synpunkter på behovet av ekonomiska resurser för en menings-
full utformning av fritiden framförs också av många arbetslösa intervjuper-
soner. Följande citat är hämtat från intervjun med en 37-årig arbetslös verk-
stadsarbetare som bor i Östersund. Han bor ensam och har vid intervjutillfäl-
let små ekonomiska resurser. Som många andra intervjupersoner i Östersund 
har han ett stort friluftsintresse, bland annat uppskattar han skogspromena-
der, fjällvandring och skidturer: 

Jag är ju ledig, man har ju ingenting att göra. Det har en ju inte. Men 
man vill ju inte kalla det för fritid heller i och med att en, ja, en kan ju 
inte göra vad en vill heller då direkt. Dels har man ju inte råd om man då 
exempelvis vill resa bort, det tillåter inte ekonomin då. Så att det blir ju 
liksom ett litet hinder då, så att det, ja, det blir varken hackat eller malet. 
[…] Nej, men annars då kan man inte säga att det finns någonting som jag 
ser som arbete och inte fritid heller då, Det blir, jag vet inte mellanting är 
väl inte rätt ord heller men det blir liksom en röra utav alltihop på något 
vis. Jag brukar säga som så att det är torsdag sju dagar i veckan. Nej, så 
att det blir ju, det är ju också då rätt jobbigt om man tittar då på den här 
ovissheten då som är, i och med att en vet ju liksom inte då hur framtiden 
kommer att bli om en då blir erbjuden ett jobb exempelvis, va, och att man 
kanske blir erbjuden ett jobb, ja, i Kiruna eller nere i Malmö. Det vet en ju 
inte. Och det är ju också sådant där då som, ja, en funderar på då. Det går 
det ju också då lite tid till. Det är väl det som är det värsta då med arbets-
lösheten såhär då det är ju att tillvaron är präglad utav en ovisshet. Det 
går inte att planera någonting då direkt. 

 



Kapitel 5  Utsikter från grottekvarnen: total subsumtion eller tidsmässig välfärd? 

 

141 

Bristen på ekonomiska resurser nämns av intervjupersonen som en viktig 
orsak till att den lediga tiden inte upplevs som kvalitativt värdefull fritid 
eftersom han inte längre kan utöva sina vanliga fritidsaktiviteter. Innan han 
blev arbetslös åkte han ofta på skidturer med vänner men det har han slutat 
med på grund av arbetslösheten. I citatet framkommer ytterligare två anled-
ningar till hans negativa syn på sin nyvunna ledighet. Dels har vardagen 
förlorat sin tydliga struktur och rytm och dels känner han att han har tappat 
kontrollen över sitt liv och sin tid eftersom han hela tiden svävar i ovisshet 
om framtiden. Förvärvsarbetets centrala betydelse som extern taktgivare för 
vardagslivets rytm uppmärksammades redan av Jahoda et al. (1960[1933]) i 
en klassisk studie av arbetslösa i Marienthal. I Marienthal blev en del arbets-
lösa efterhand helt apatiska när de inte längre behövde passa arbetstiderna. I 
citatet ovan beskriver intervjupersonen hur den tidigare skarpa gränsdrag-
ningen mellan lönearbete och fritid försvinner, resultatet är i hans beskriv-
ning ett tidsmässigt ingenmansland. För att kunna ta sig ur detta ingenmans-
land till en mer strukturerad och upplyftande fritid behövs dock enligt hans 
uppfattning ekonomiska resurser. Han skulle gärna vilja få till stånd en för-
ändring men har exempelvis inte råd att åka på semester. Något senare under 
intervjun beklagar han att han inte heller kan åka på lite länge skidturer med 
sina vänner eftersom det kräver för mycket planering långt i förväg. Många 
av vännerna bor dessutom i ett annat län vilket skulle innebära ytterligare 
ekonomiska påfrestningar för hans del. På samma sätt upplever många andra 
arbetslösa intervjupersoner, samt även några arbetande respondenter med 
mycket låga inkomster, att deras möjligheter att utforma sina vardagsliv 
begränsas av ekonomiska resurser i lika hög eller ännu högre utsträckning 
som av tidsbrist. Pengar och tid flyter på så sätt ihop till två ömsesidigt bero-
ende barriärer som effektivt minskar vardagslivets handlingsutrymme. 

Trots kopplingen mellan fritid och pengar finns det även några intervju-
personer som visserligen ser sambandet men som tror att det går att undvika 
en potentiell kostnadsökning genom att använda mer ledig tid till aktiviteter 
som inte kostar mycket. Ofta handlar det om aktiviteter som respondenterna 
redan utövar och är nöjda med, som till exempel intervjupersonen i följande 
citat. Han är 45 år, lägre tjänsteman och lever i ett tidsfattigt hushåll med 
relativt låga inkomster tillsammans med sin fru och sina två barn: 

[M]era fritid, det kostar ju pengar att vara ledig [skrattar], ehm, nämen 
ja, det är klart att om man hade mera fritid så, det skulle ju inte innebära, 
det skulle ju fortfarande inte innebära att jag liksom började på med nå-
gon annan hobby eller något sånt där. … Jag menar att när vi åker till 
landet nu en helg till exempel då kanske man skulle åka dit och vara där, 
i stället som i dag då åker man dit en lördag söndag. Hade man möjlighet 
kanske man skulle vara där en dag till så man var där i tre dagar när man 
väl åkte dit och sen annars så skulle det innebära att man fick lite mer tid 
till att ägna sig åt det här med trädgården och huset och ja. Bilarna som 
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behöver skötas som man tycker ibland att man försummar för man har 
tidsbrist då, va. Det är väl ungefär det jag skulle tro att det skulle innebä-
ra. 

 
Först konstaterar respondenten att mer fritid skulle öka behovet av ekono-
miska medel men sedan resonerar han mest kring hur han och hans familj 
med mer ledig tid skulle kunna utnyttja redan befintliga resurser i form av ett 
fritidshus på landet bättre. Tidsbristen i hushållet med något större barn och 
två heltidsarbetande vuxna innebär att han i dagsläget känner sig stressad 
över att inte hinna ta hand om hushållets tillgångar och resurser som exem-
pelvis bilen eller fritidshuset. Intervjupersonen känner också att han och hans 
familjemedlemmar är så stressade att de har svårt att riktigt njuta av dessa 
materiella illgångar. Mer ledighet skulle kunna underlätta hans obetalda ar-
bete och även ge ett större utrymme för personlig fritid: 

Tid, jag tycker alltid jag saknar tid, jag saknar tid för att… vad ska man 
säga, jag saknar tid för att sköta om mina saker. […] Och hade man mer 
tid då skulle man kanske kunna göra såna saker va, typ tvätta bilen, klip-
pa gräsmattan oftare, rensa rabatterna oftare, kanske hinna med lite 
mera underhållsarbeten och sånt, för det saknas ju, det är ju mycket som 
då, jag menar, det behöver man ju inte ha så mycket pengar för att klippa 
gräsmattorna, rensa rabatterna och tvätta bilen. Det är ju inte ekonomin 
som styr utan det är tiden där man tycker att man saknar, man har så 
mycket annat man ska göra. Och sen kanske att jag skulle … ta lite mera, 
ja, ägna mig lite mer åt lite längre promenader sådär kanske, som man 
ibland tycker att man inte hinner med riktigt. Försöker liksom hinna vara 
med på lite gympa och såna där saker. 

 
Trots att intervjupersonen skämtar om att mer fritid kostar pengar är det tyd-
ligt att det i hans fall finns tydliga skiljelinjer mellan tidens och pengars be-
tydelse och att han är noga med att särskilja dessa två resurser. Intervjuper-
sonen och hans familj har med ganska små ekonomiska resurser hittat en 
välfungerande balans mellan sina behov och sina tillgångar även om inter-
vjupersonen upplever att det saknas tid för vissa aktiviteter beroende på att 
lönearbetet och arbetsresorna tar så mycket av hans tid. Balansen uppnås 
genom en väldigt pragmatisk syn främst på betydelsen av ekonomiska resur-
ser. En röd tråd i intervjun är att respondenten och hans fru visserligen är 
medvetna om vikten av stadiga inkomster men att de inte strävar efter mer 
pengar för pengarnas skull. En eventuell inkomstökning skulle läggas på 
renoveringen av hushållets bostad, men inte på inköp av kapitalvaror eller 
dyra fritidsaktiviteter. 

Simultanpusslarens dilemma – med ansvar för två domäner  

Den intrikata relationen mellan människans tid och behovet att lönearbeta i 
det moderna samhället ger emellertid till skillnad från förra exemplet hos 
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många intervjupersoner upphov till en frekvent konceptuell sammanbland-
ning av kategorierna tid och pengar utifrån ett resursperspektiv. Samman-
blandningen beror i många fall på att referenspunkten för såväl vardaglig 
tidsanvändning som ekonomiska resurser är lönearbetet. Svårigheten att 
skilja mellan tid och pengar är tydlig i nästa citat som är taget från intervjun 
med en 48 årig deltidsarbetande kvinna. Hon arbetar deltid som beteendeve-
tare på en stor myndighet. Respondenten har arbetat deltid i flera år och vid 
intervjutillfället omfattar hennes arbete cirka 80 procent av ett heltidsjobb. 
Trots hennes deltidsarbete klassas hela hushållet som tidsfattigt eftersom 
hennes make jobbar mer än 60 timmar i veckan. Hushållet har inkomster 
strax över medianvärdet och omfattar även två tonåriga barn. 

Men det där är så lurigt det där. […] Alltså, ju mer fritid jag har så behö-
ver jag egentligen mer pengar också. Då jag spenderar mer pengar när jag 
är ledig. Samtidigt, om jag då ska jobba lika mycket och få mer pengar så 
har jag inte så stor glädje av de här pengarna. Dels då jag är så jäkla trött 
att jag inte orkar spendera. Jag tror att man i så fall gör av med pengarna 
på olika saker beroende på hur man jobbar faktiskt. Jag tror att om jag 
jobbar så pass mycket och blir trött utav det, blir det att jag handlar saker 
för att trösta mig själv. Om jag jobbar mindre och klarar mig med den 
kassan som jag har i dag så tror jag att jag handlar saker av mer välbefin-
nande karaktär. Alltså, förstår du hur jag tänker? Inte det här att jag 
känner mig olustig och köper något bara för att, alltså det här ångest-
handlandet. Utan då tror jag att hittar man det här lugn och ro så behöver 
du inte ha 70 ljusstakar, 70 par skor […]. Har man lugnet så får man en 
annan överblick överhuvudtaget. Och själva habegäret, det tror jag däm-
pas också. Därför att jag har tid nog att pyssla om det jag har. […] Men att 
skapa det här lugnet. Jag tror ju att det måste till. Det här, det bara spin-
ner fortare och fortare. […] Och om det är samma arbetstid, men jag får 
mer pengar, ja, jag skulle omedvetet, eller medvetet eftersom jag talar om 
det, känna att de kräver mer av mig då. Jag skulle nog känna: att får jag 
såhär mycket pengar så måste jag hinna mer. Jag tror det. 

 
Denna respondent anser att alternativet med mer pengar riskerar att förstärka 
en materialistisk hållning som på grund av sammanblandningen av tid och 
pengar ligger bakom mycket av stressen i vardagslivet. Trots att hennes ton-
åriga barn numera går i skolan större delen av dagen har hon valt att inte 
jobba heltid för att kunna ägna mer tid åt barnen och familjen. Den kortare 
arbetstiden beskrivs som ett sätt att uppnå en högre grad av kontroll över den 
vardagliga tidsanvändningen. Ledigheten skapar ett temporalt frirum av lugn 
och ro som hjälper respondenten att för en stund bromsa in, eller rentav hop-
pa av, det för henne accelererande ekorrhjulet. Frirummet möjliggör dessut-
om en bättre överblick över vardagsbestyren vilket enligt respondenten 
minskar behovet av överflödig materiell konsumtion som hon beskriver som 
ångestkonsumtion förorsakad av för hög tidspress och för mycket stress. 

Hon ger också uttryck för en synpunkt som förekommer i ett flertal andra 
intervjuer: om man får högre lön borde man rimligtvis också jobba mer, eller 
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i alla fall mer intensivt, vilket i förlängningen innebär att alternativet ”mer 
pengar” resulterar i ett ännu mer tidspressat och stressigt vardagsliv där ek-
orrhjulet spinner allt fortare. En 46-årig man som lever i ett tidsfattigt hus-
håll med sin partner och två tonåriga barn (med inkomster knappt under me-
dianvärdet) beskriver ett psykologiskt kontrakt144 där han känner ett person-
ligt ansvar för att arbetsuppgifterna blir utförda trots en kortare arbetstid: 

Ja, förmodligen skulle det vara att fördelen var att man då skulle hinna 
ägna sig åt en massa saker hemma, medan jag tror att i alla fall att en 
nackdel skulle vara att man skulle känna sig mer stressad på jobbet. Ja, 
därför att jag tror ju att hur det än är, även om de nu skulle komma på att 
man skulle förkorta arbetstiden så tror ju i alla fall inte jag att arbetsgiva-
ren skulle anställa personal som motsvarade den förlorade tid, som alla 
människor tog som gick hem. Och då skulle det innebära att den kortare 
tid man hade om man nu skulle jobba sex timmar i stället för åtta timmar 
om dagen, så skulle man förmodligen försöka känna som att man skulle 
behöva göra precis samma som man gör på de åtta timmarna. Jag tror att 
man skulle känna sig mera stressad. För jag tror att det skulle bli så, jag 
tror att de som jobbar skulle, och även jag då, skulle liksom känna ett 
större tryck på att hinna göra mer på kortare tid.  

 
Just denna intervjuperson väljer efter noga övervägande högre lön framför 
arbetstidsförkortning eftersom han befarar att han ändå inte skulle få möjlig-
het att njuta av mer ledighet om jobbet blir för stressigt. Farhågan med ett 
ännu mer jäktat arbetsliv väger i slutändan tyngre än upplevelsen av tidsbrist 
i vardagslivet som han också ger uttryck för. Intervjupersonens lösning på 
dilemmat är att vilja använda inkomstökningen till köp av tjänster knutna till 
hushållsarbete för att därigenom få en lugnare fritid med familjen. Ändå är 
det i hans hushåll inte han som axlar det huvudsakliga ansvaret för hushålls-
arbete och barnens skolgång eller fritidsaktiviteter utan hans fru, som också 
arbetar heltid. Han är dock långtifrån den enda intervjupersonen som funde-
rar på möjligheten att få mer ledig tid genom att köpa professionella hus-
hållstjänster.145  

Den 48-åriga deltidsarbetande kvinnan som citerades tidigare väljer dock 
alternativet mer ledig tid, vilket hon ju redan har förverkligat i sin aktuella 
situation i och med att hon har gått ner i arbetstid. Hon är samtidigt mycket 
medveten om att hennes val att förvärvsarbeta deltid i längden kommer att 
drabba henne ekonomiskt men trots denna insikt framhåller hon att det var 
ett angeläget val med tanke på barnen. Deltiden ger henne möjlighet att själv 
bestämma över en större del av sin tid utan att behöva ha dåligt samvete 

                                                      
144 Begreppet psykologiskt kontrakt används för att beskriva en anställningsrelations psykolo-
giska och ofta implicita beroenderelationer mellan arbetsgivare och anställd. Det kan handla 
om uttalade eller underförstådda överenskommelser om arbetets omfattning samt ersättning 
för arbetsinsatsen utöver ett formellt anställningskontrakt, till exempel i form av karriärmöj-
ligheter eller anställningstrygghet (Isaksson 2001). 
145Intervjupersonernas resonemang kring köp av så kallade hushållsnära tjänster granskas mer 
i detalj under rubriken 5.4: Mer pengar – låt det goda rulla. 
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gentemot sina arbetsgivare eller sina kollegor. Hon vill kunna synkronisera 
sina arbetstider med de tonåriga barnens fritid för att inte tappa kontakten 
med dem. Intervjucitatet nedan visar att respondenten också har reflekterat 
en del över genusstrukturerna som ligger bakom hushållets aktuella arbets-
fördelning, i synnerhet när det gäller omsorgen om barnen. En viktig genus-
relaterad aspekt är enligt henne de ekonomiska kostnaderna av hennes strä-
van efter en god tillsyn av barnen. Trots hennes medvetna inställning om den 
självpåtagna dubbelbelastningen är det när allt kommer omkring hon som 
axlar ansvaret för den kontinuerliga kontakten med barnen och deras vänner. 

Och jag jobbar ju 20 procent mindre arbetstid nu, vilket kommer tära på 
min pension så småningom med det systemet vi har. Och som kvinna. […] 
Det är fortfarande så att man är fostrad till att klara sig själv, jag kan 
själv, så när barnen kommer in så drar oftast kvinnan det största lasset. 
Alltså att man dubbelarbetar. […] Så det här med fritiden har blivit vikti-
gare även när de kommer hem. De har grejer att diskutera och det är 
kompisar hemma. Jag menar det är lite viktigare att vara med nu, tycker 
jag. Men det är ju min bestämda åsikt då. Det är viktigt att vara hemma 
med små också då man bygger upp det här, vi var mycket hemma, men 
det blir på ett annat sätt nu. Den här så kallade osynliga åldern så är det 
nog viktigt att se de.  

 
Respondenten är medveten om att hon i sitt val att gå ner i arbetstid, som 
enligt henne själv både innebär en dubbel belastning i nuet och riskerar att 
drabba henne ekonomiskt i framtiden, rättar sig efter det rådande genussy-
stemets normativa fördelning av ansvar och arbetsuppgifter där kvinnor för-
väntas stå för merparten av omsorgen om andra hushållsmedlemmar i all-
mänhet och barn i synnerhet. Hon motiverar sitt beslut att prioritera barnens 
behov med hjälp av en symbolisk gränsdragning mellan lönearbete och fa-
milj som två distinkta domäner med skilda rationaliteter och värdesystem 
(jfr. Campbell Clark 2000). Med dessa domäner associerar hon ekonomiska 
respektive temporala resurser som grundläggande värdemätare. Flytten av 
dessa resursslag mellan domänerna kan enligt hennes synsätt leda till en 
destruktiv utveckling, som exempelvis när mer pengar i kombination med en 
allmän stresskänsla på grund av tidsbrist riskerar att förvandla fritiden till en 
ångestladdad shoppingorgie. Beslutet att tidsmässigt prioritera en domän 
medför emellertid också vissa nedskärningar när det gäller belöningar inom 
den nedprioriterade domänen (jfr. Cousins & Tang 2004).  

Trots denna tydliga åtskillnad mellan meningen av ekonomiska och tids-
mässiga resurser, och fastän hon i sin konkreta vardagspraktik har valt mer 
tid framför mer pengar, ifrågasätter hon i likhet med de övriga respondenter-
na som presenteras i detta avsnitt synen på tid och pengar som tydligt åt-
skiljda och separata resurser när det gäller deras praktiska betydelse för var-
dagslivets organisation. Oaktad denna svårighet att på ett pragmatiskt plan 
hålla isär meningen och den praktiska innebörden av tid och pengar finns det 
i vårt material inga respondenter som helt och hållet ser dem som likvärdiga, 
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utbytbara ting. Men även de respondenter som hävdar att värderingen av tid i 
vissa områden av vardagslivet, till exempel umgänge med familjen eller 
vänner, på ett grundläggande sätt skiljer sig från det avlönade förvärvsarbe-
tets kvantifierande och linjära temporala rationalitet – det vill säga den ab-
strakta, kommodifierade tiden – har svårt att redogöra för exakt hur denna 
kvalitativa skillnad mellan kommodifierad och icke-kommodifierad tid ter 
sig. Enligt den hegemoniska kapitalistiska uppfattningen fastställs tidens 
värde i första hand av den summa pengar som en arbetsköpare är villig att 
betala för det arbete som kan utföras inom en avgränsad tidsperiod, denna 
uppfattning manifesteras påtagligen i och med ett anställningskontrakt som 
stipulerar en monetär ersättning för förfoganderätten över en viss del av lö-
nearbetarens tid. 

Detta kommodifierande synsätt på tid har blivit så dominerande att försö-
ket att artikulera en motbild ställer respondenterna inför stora svårigheter 
vilket blir tydligt i ett citat ur intervjun med en 43-årig kvinna som arbetar 
som fast anställd konsult med personalutveckling i olika företag. Hennes 
hushåll är mycket tidsfattigt och omfattar två heltidsarbetande vuxna som 
båda har långa och oregelbundna arbetsdagar samt tre barn mellan 3 och 10 
år med påfallande många fritidsaktiviteter. Hushållet har mycket goda eko-
nomiska resurser. 

Om jag måste välja mellan alternativen mer tid eller mer pengar skulle 
jag välja tid, det skulle jag verkligen. Tiden är ju så mycket mer väsentlig. 
Jag menar, ibland, efter arbetsdagens slut, frågar jag mig själv, ja, jag är 
kanske på väg hem eller skyndar mig för att skjutsa barnen till någon ak-
tivitet, jag frågar mig om det finns något sätt som de [kvinnans arbetsgi-
vare] kan betala mig tillräckligt för min tid, den verkar nästan obetalbar i 
dessa ögonblick. Jag älskar mitt jobb, det gör jag verkligen, och de betalar 
mig väldigt bra. Det är rentav så att jag kanske ändå inte skulle gå ner i 
tid, inte om det skulle innebära att jag var den enda på mitt jobb som ar-
betar deltid. Det skulle inte funka på min arbetsplats. […] Men det finns 
en molande känsla där, på väg hem, att jag har bara så mycket tid och att 
jag ger det mesta av det till jobbet, inte till familjen. Jag skulle kanske 
auktionera ut min tid till högstbjudande och se vad min familj är villig att 
betala … [skratt]. 

 
Funderingarna kring valet mellan tid och pengar sätter igång en reflektions-
process kring den vardagliga tidspressen som tvingar respondenten till en 
svår balansgång mellan höga krav från både förvärvsarbete och familj. I sina 
reflektioner kring denna vardagliga tidspress betecknar respondenten sin tid 
som en väldigt dyrbar resurs som beskrivs såsom nästan obetalbar. Hon är 
samtidigt medveten om att hon till syvende och sist faktiskt ändå har valt att 
sälja en stor del av sin tid till högstbjudande, trots den känsla av stress och 
olust som denna transaktion ger upphov till. Lite med glimten i ögat funderar 
hon på vad hennes familj skulle betala för hennes tid och emotionella och 
praktiska arbete i hemmet. Kopplingen mellan tidsanvändning och pengar 
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återkommer flera gånger under intervjun men trots att hennes make vid in-
tervjutillfället inte tjänade mer än hon fanns enligt intervjupersonen andra 
faktorer än inkomst som låg bakom den aktuella arbetsfördelningen i hennes 
hushåll:  

Nja, Tobbe [IP:s make] har varit hemma med barnen några gånger när de 
varit sjuka eller lediga från dagis och skola, men mest är det jag som stäl-
ler upp. Det är ju inte så att det är bara min uppgift men han har svårare 
för omställningen än jag, och så är det jag som vet barnens tider efter sko-
lan och så. Annars får jag förklara allt för honom och så blir det ändå fel 
ibland. 

 
Intervjupersonens dubbla arbetsbelastning framträder tydligt eftersom hon 
uppenbarligen jobbar två skift (jfr. Hochschild & Machung 1989) och tving-
as balanserar ett krävande förvärvsarbete med ansvaret för hushåll, barnens 
utbildning och aktiviteter efter skolan. Hennes make har tagit till ett enkelt – 
och av intervjusvaren och tidigare forskning att döma mycket vanligt – knep 
för att undkomma ansvar för hushåll och barn genom att uppvisa en demon-
strativ kompetensbrist på dessa områden (Craig 2004 och Hochschild 2003). 
För intervjupersonen innebär detta att hon måste ta på sig huvudansvaret för 
hushållet och barnens aktiviteter trots att det ofta innebär tidskonflikter med 
hennes förvärvsarbete. Hon berättar senare under intervjun att hon och hen-
nes man har diskuterat möjligheten av att anställa en barnflicka eller en au 
pair. Rent finansiellt skulle det enligt henne inte utgöra någon större belast-
ning för hushållet men hon vill ändå vänta med ett sådant beslut åtminstone 
fram till den yngsta dottern har börjat i grundskolan eftersom hon känner sig 
”lite obekväm med tanken att någon annan än Tobbe [IP:s make] eller jag 
ska vara med barnen så mycket när de fortfarande är små … och komma 
hem när barnen redan har lagt sig, nej, det känns inte rätt”. Än så länge väger 
förvärvsarbetets tidsmässiga krav och de frekventa tidskonflikterna mellan 
arbete och familj därmed inte lika tunga som hennes känslomässiga ansvar 
för barnens välbefinnande.  

Detta emotionella ansvar för familjen är dock långtifrån oproblematiskt 
eftersom det ideligen hamnar i konflikt med hennes lika känsloladdade an-
svarskänsla gentemot sitt förvärvsarbete. Förvärvsarbetets tidsmässiga krav 
relateras till den höga lön som hon också använder som en viktig legitime-
ring av hennes tidsmässiga prioriteringar. Andra skäl som respondenten för 
fram för att motivera sina långa arbetsdagar är hennes närmast emotionella 
bindning till det jobb hon säger sig älska. Samtidigt uppfattar hon att det på 
hennes arbetsplats finns starka normer kopplade till arbetstidens längd. Hon 
vill inte riskera att sticka ut och eventuellt äventyra sin professionella status 
genom att arbeta deltid. Även om respondenten i citatet ovan ser tydliga 
fördelar med en minskning av arbetstiden ställs nyttan av mer ledig tid i 
relation till hennes yrkeskarriär och en arbetsplats där engagemang och ar-
betsetik alltjämt likställs med långa arbetstider. Att hennes farhågor inte är 
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ogrundade bekräftas av Epstein et al. (1999) som hittade liknande mönster i 
sin undersökning av arbetstidsnormer och värderingen av deltidsarbete för 
yrken med mer eller mindre oreglerade arbetstider. Ett flertal deltidsarbetan-
de advokater som undersöktes av Epstein et al. utsattes för stigmatisering 
som tidsavvikare eftersom de enligt deras heltidsarbetande kollegor inte fullt 
ut satsade på arbetet och karriären. De uppvisade också som grupp en sämre 
karriärutveckling i jämförelse med de kollegor som höll sig till de ofta in-
formella normerna om mycket hög närvaro på arbetsplatsen, trots att långa 
arbetstider enligt Epstein et al. (1999:83ff) inte automatiskt kunde likställas 
med hög produktivitet. På många arbetsplatser väger dock en synlig närvaro 
som likställs med engagemang i förvärvsarbetet minst lika tungt som goda 
arbetsresultat vilket tenderar att ha en negativ effekt för personer som väljer 
att arbeta deltid. 

Fragment av en motbild – föräldraledighet som tidsmässig 
allmänning 

Sammankopplingen av tid och pengar, där respondentens tid tillmäts ett högt 
värde genom att vara eftertraktad av många och dessutom välbetald av köpa-
ren, ligger bakom explicita reflektioner över sin egen tid som eftertraktad 
handelsvara när respondenten som citerades i förra avsnittet något skämt-
samt funderar på vad hennes familj skulle vara beredd att betala för pris för 
att få disponera mer av hennes tid. Familjelivet i allmänhet och omsorg om 
barn i synnerhet är i hög grad sammankopplade med moraliska föreställ-
ningar (Daly 2001; 1996a och 1996b; Sirianni & Negrey 2000). Enligt tidens 
moraliska ekonomi bör tid som allokeras till denna emotionella domän av 
vardagslivet inte mätas i ekonomiska termer utan spenderas frivilligt utan 
tanke på eventuella finansiella kostnader. I det senmoderna samhället har 
möjligheten att tillbringa emotionell tid med familjen, den så kallade kvali-
tetstiden, blivit en viktig symbol för ett respektabelt familjeliv (se Brannen 
2005 och Daly 1996). 

Trots alla rationella argument som respondenten anför för att försvara sitt 
val att spendera största delen av sin tid på förvärvsarbetet ger hon ändå ut-
tryck för en känsla av dåligt samvete över att inte satsa mer tid på sina barn. 
Senare under intervjun beskriver hon sedan sina upplevelser av föräldrale-
digheten i väldigt positiva ordalag. 

Jag njöt verkligen av tiden när fick vara hemma med mina barn. Det är 
klart, ersättningen från försäkringskassan gick inte att jämföra med min 
lön men egentligen hade vi inga större problem med det. Det var värt det, 
både för mig själv och för barnen. Och efter det är jag än mer övertygad 
om att det är viktigt att kunna ge barnen den här typen av odelad upp-
märksamhet som man kan när man är hemma och inte behöver tänka på 
jobbet. Kanske inte bara när de är små, utan, de behöver det även senare i 
livet. Den insikten skaver ibland, för nu när jag jobbar tror jag som sagt 
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inte att barnen får den uppmärksamhet de behöver, inte från mig i alla 
fall. Och det är ju så i dag, att det är enklare att ta någons tid än att själv 
ge tid. 

 
Föräldraledigheten innebar att respondenten kunde stanna hemma och ägna 
sin tid åt barnen utan att uppleva detta omsorgsarbete som mindre värt eller 
socialt stigmatiserande. Samma synpunkt framförs av flera respondenter som 
har varit föräldralediga, varav den stora majoriteten är kvinnor. Ersättningen 
för den tid som hon använder för barnomsorgen är inte lika hög som hennes 
lön men både hon och personer i hennes omgivning värderar hennes tid an-
norlunda eftersom den under föräldraledigheten inte behöver torgföras på 
arbetsmarknaden, i stället allokeras tiden till ett annat socialt accepterat än-
damål. Föräldraledigheten som socialpolitisk åtgärd har därför även en viktig 
tidspolitisk effekt så till vida att tiden delvis dekommodifieras. Omsorgen 
om barnet blir till ett legitimt tidsreservat som möjliggör en längre tids av-
hopp från ekorrhjulet utan negativa sociala sanktioner eller kännbara eko-
nomiska påfrestningar.  

Föräldraledighetens möjligheter till fokuserat umgänge med barnen har 
hos respondenten också satt igång en tankeprocess kring vikten av tillgång 
till disponibel tid samt kontrollen över hur denna tid används. Några år efter 
föräldraledigheten kan hon fortfarande återkalla de positiva känslorna samt 
insikten om värdet av att kunna styra över tiden med barnen samt den egna 
tiden som föräldraledigheten gav upphov till. Vid intervjutillfället står dock 
respondentens balans av tid som ägnas åt lönearbete och tid för familjen och 
henne själv i uppenbar kontrast till denna insikt. Hon är medveten om detta 
faktum och har dåligt samvete över sin nuvarande vardagspraktik, men hon 
anser som redan diskuterats att hon inte kan välja själv utan måste böja sig 
för rådande normer kring tidsanvändning som finns på hennes arbetsplats 
och i samhället i stort.  

I båda intervjumaterial finns också ett fåtal män som har varit föräldrale-
diga en längre tidsperiod. De beskriver på samma sätt som kvinnorna föräld-
raledigheten som en värdefull möjlighet att ta hand om barn och hushåll men 
är överlag inte lika entusiastiska i sin beskrivning av föräldraledigheten som 
tidsreservat utanför lönearbetets tidspress. Denna mer reserverade hållning 
kan inte sättas i direkt samband med männens, i jämförelse med partnerns 
ofta större, inkomstbortfall då denna omständighet inte tas upp av någon 
man som har varit föräldraledig. Trots utvecklingen mot ett mer delat föräld-
raansvar och konvergensen av kvinnors och mäns generella tidsanvänd-
ningsmönster (se Gershuny 2000:6ff) bestäms den sociokulturella värdering-
en av omsorgsarbete i hushållet alltjämt av förälderns kön, i synnerhet när 
det handlar om en längre tidsperiod av frånvaro från lönearbete. Föräldra-
penningen säkerställer visserligen även för männen ett visst mått av ekono-
misk ersättning för deras omsorgsarbete men den ekonomiska värderingen 
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av tiden överskuggas i detta fall av tidens moraliska ekonomi enligt vilken 
en arbetsför person i allmänhet – och en man i synnerhet – ska förvärvs-
arbeta.  

Flera män tar upp negativa reaktioner på arbetsplatsen och i deras sociala 
omgivning som bekräftar att det fortfarande finns starka genusspecifika 
normer kopplade till barnomsorg som anledning för en längre tids frånvaro 
från lönearbetet. Männen upplever till skillnad från kvinnorna att de i sitt val 
av en längre tids föräldraledighet bryter mot normen för vad en man bör 
syssla med. Följande citat är hämtat från intervjun med en 39-årig man som 
har varit föräldraledig i sex månader med sitt andra barn. Både han och hans 
hustru arbetar som ekonomer på större företag. Paret har två mindre barn och 
hushållet är mycket tidsfattigt med stora ekonomiska resurser.  

Ja, jag var ju hemma med Erik [IP:s son] under cirka ett halvår, ja, föräld-
raledig alltså. Jag tog inte ut någon föräldraledighet alls när Julia [IP:s 
dotter] var liten. Då tänkte jag mest på jobbet och det var rätt val då, men 
nu var det dags, tyckte jag. Det var något jag inte vill missa en gång till, 
jag menar möjligheten att vara hemma med barnen en längre tid. Jag har 
inte ångrat det här, men på mitt jobb var det några, alltså ingen sa ju nå-
got rakt ut av mina kollegor eller chefer, men på vissa reaktioner märkte 
man att det liksom inte var helt rätt sak att göra. På min avdelning är det 
sällan att papporna är hemma mer än en månad och det verkade som om 
en del tyckte att jag tog en lång semester utan att be om lov. Det var näs-
tan lite underförstått som att jag inte riktigt brydde mig om mitt jobb utan 
satte familjen först.  

 
Enligt respondenten har hans val att ta ut föräldraledighet bemötts med ett 
outtalat ogillande av vissa av hans arbetskollegor, även om han inte har stött 
på ett explicit motstånd. Det är svårt att avgöra om denna upplevelse enbart 
beror på situationen på hans arbetsplats eftersom det också är tänkbart att 
den delvis återspeglar hans egen kluvenhet inför föräldraledigheten. Han 
valde att inte vara föräldraledig med första barnet vilket han i efterhand be-
skriver som rätt val. Sedan motsäger han delvis sitt eget rättfärdigande av 
detta val genom att framhålla att han inte ännu en gång ville missa chansen 
att vara hemma och ta hand om sina barn under en längre tid. Exemplet visar 
att fördelningen av omsorgsarbetet i ett hushåll i allmänhet, och fördelningen 
av föräldraledigheten i synnerhet, påverkas av normer kring kvinnors respek-
tive mäns tidsanvändning där olika arbetsplatsers specifika förhållanden och 
förhärskande uppfattningar om mäns rätt till en längre tids föräldraledighet 
spelar en viktig roll (jfr. Campbell Clark 2000 och 2001). Den egna tidens 
ekonomiska värde, det vill säga den lön eller ersättning som uppbärs för att 
arbeta respektive vara hemma med barnet, är också av betydelse men i detta 
fall underordnat den genusspecifika normativitet som gäller valet mellan 
lönearbete och omsorg. 

Konfronterade med valmöjligheten mellan mer disponibel tid eller ökade 
ekonomiska resurser framhöll ett antal respondenter i våra undersökningar 
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att det är svårt att tydligt åtskilja tid och pengar när det gäller dessa resursers 
betydelse för att kunna leva ett bra liv. Enligt deras synsätt är tid och pengar 
i ett välfärdsperspektiv, det vill säga såsom förutsättningar för ett bra liv, 
varandras ömsesidiga förutsättningar. Den ena resursen går inte att utnyttja 
utan en god tillgång till den andra. Under särskilda omständigheter, exem-
pelvis vid föräldraledighet, kan en minskning av ekonomiska resurser upp-
vägas av mer disponibel tid och en större grad av kontroll över den egna 
tiden. Denna upplevelse av tidsmässig välfärd är emellertid i hög grad ge-
nusspecifik eftersom föräldraledighet för män fortfarande inte utgör ett lika 
legitimt skäl att under en längre period avstå från lönearbete som för kvin-
nor. För kvinnornas del erbjuder föräldraledigheten en även i omgivningens 
ögon godkänd möjlighet till ett temporärt avhopp från lönearbetets stress, till 
en dekommodifierad tidsupplevelse (jfr. Lewis et al. 2008). Männens syn på 
föräldraledighet är mer ambivalent. Å ena sidan välkomnas möjligheten att 
kunna disponera en större del av den egna tiden och att tillbringa mer tid 
med barnen, å andra sidan finns fortfarande starka normer som hindrar män-
nens upplevelse av föräldraledighet som tidsmässig allmänning. 

Det är annars svårt att entydigt klassificera denna grupp av respondenter. 
Synpunkten om den starka praktiska och konceptuella kopplingen av tid och 
pengar förs fram av både respondenter som har gått ner i arbetstid och re-
spondenter som jobbar mer är 50 timmar i veckan. Det går inte heller att 
urskilja en gemensam ekonomisk grund eftersom gruppen omfattar såväl 
respondenter med mycket höga inkomster som respondenter med förhållan-
devis små ekonomiska resurser. Även de respondenter, som vid närmare 
eftertanke gör gällande att tid egentligen är mer väsentlig för den personliga 
upplevelsen av välfärd än ekonomiska resurser, har svårt att omsätta denna 
ståndpunkt i praktisk handling, inte minst eftersom ståndpunkten i vårt mate-
rial ofta framförs av personer med en god ekonomisk situation som lever i 
tidsfattiga hushåll. Tiden beskrivs visserligen som mer värdefull än pengar 
men eftersom tidens värde enligt den rådande temporala logiken fastställs 
utifrån dess pris på arbetsmarknaden ställs intervjupersonerna inför en svår 
uppgift när de ska specificera exakt på vilket sätt tid kan värderas högre än 
ekonomiska resurser när det kommer till konkreta valsituationer mellan mer 
disponibel tid och mer pengar. 

Trots att nästan alla intervjucitat i detta avsnitt är hämtade från intervjuer 
med kvinnor finns det även ett antal män som beskriver pengar och tid som 
oskiljbara och interrelaterade resurser. En granskning av hela vårt material 
visar dock att det förefaller lättare för kvinnliga respondenter att sätta ord på 
sina tankar om tidens värde eftersom de redan tidigare har reflekterat mycket 
kring betydelsen av disponibel tid och ekonomiska resurser för upplevelsen 
av välfärd. Flera kvinnor beskriver också på samma sätt som respondenten i 
förra exemplet en nyckelupplevelse (exempelvis föräldraledighet, semester 
eller arbetslöshet) som har präglat deras syn på tidens värde, den vardagliga 
tidsanvändningen och vikten av att själv kunna kontrollera hur den  
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disponibla tiden används. Många samtida studier visar att kvinnor dels har 
mindre kontroll över sin lediga tid och dels uppvisar ett mer fragmenterad 
tidsanvändningsmönster i sina vardagsliv eftersom de fortfarande i större 
utsträckning har huvuddelen av ansvaret för hushåll och omsorg.146 Kvinnor-
nas tendens att i större utsträckning än män reflektera kring ämnet tidsmässig 
välfärd kan således delvis förklaras av att kvinnor som grupp fortfarande har 
en sämre tidsmässig välfärd än män.  

Föräldraförsäkringen utgör sålunda ett intressant exempel på hur en soci-
alpolitisk åtgärd avsedd att underlätta föräldraskap och familjebildning kan 
få delvis oavsiktliga tidspolitiska effekter. Föräldraförsäkringen är i sin nu-
varande utformning visserligen delvis knuten till arbetslinjens idé om för-
värvsarbetets betydelse eftersom höga ersättningsnivåer i paritet med ett 
lönearbete kräver att föräldern som tar ut försäkringen uppfyller vissa villkor 
när det gäller anställning innan barnets födelse. Det kan också ifrågasättas i 
vilken utsträckning statligt kontrollerade och noga reglerade arenor för tids-
mässig självbestämmanderätt kan ge upphov till en partiell dekommodifie-
ring av tiden eller om det endast leder till marginella tidsmässiga reservat i 
den hegemoniska kapitalistiska produktionssfären. Frågan kommer inte att 
kunna besvaras på ett tillfredställande sätt inom ramen för denna avhandling 
men av mängden kommentarer och reflektioner kring föräldraledigheten att 
döma har den för några intervjupersoner inneburit en genomgripande insikt 
när det gäller tidens värde som även flera år efter ledigheten påverkar synen 
på den vardagliga tidsanvändningen. 

De äldres rätt till lättja 

De flesta arbetslösa respondenter i båda intervjumaterialen är missnöjda med 
sin ekonomiska situation och majoriteten av dem skulle föredra mer pengar 
framför mer ledig tid. Just tid framstår i deras ögon som en ganska värdelös 
resurs eftersom de i och med arbetslösheten har fått mycket ledig tid vars 
användning de ändå inte kan bestämma över. Tiden som frigörs på grund av 
arbetslöshet tillskrivs också i enlighet med senmodernitetens moraliska tids-
ekonomi ett mycket lågt värde och många arbetslösa uppger att de känner att 
deras tid är mer eller mindre värdelös i omgivningens ögon.147 

                                                      
146 Det finns några studier som indikerar att kvinnors och mäns tidsanvändningar generellt har 
blivit mer lika varandra i många senmoderna samhällen (se t.ex. Gershuny 2000 samt Gershu-
ny & Sullivan 2003) men de flesta undersökningar tyder på att det fortfarande finns betydande 
skillnader mellan mäns och kvinnors olika tillgång till ledig tid samt deras möjligheter att 
själv bestämma över längre perioder av denna lediga tid (se t.ex. Bittman & Wajcman 2000; 
Davies 1987 och 1990; Fagan 2001; Glucksmann 2000; Harrington & Dawson 1995; Hjorthol 
2001; Maume 2006; Odih, 2003; Roxburgh 2006; Sayer 2005; SCB 1992; Silver & Goldsch-
neider 1994; Sirianni & Negrey 2000; Sullivan 1997 och 2000 samt Warren 2003). 
147 Arbetslösas syn på tid respektive pengar granskas även i avsnitt 5.4 under rubriken Mer 
pengar – låt det goda rulla längre fram i detta kapitel. 
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Det går dock att urskilja två grupper bland de arbetslösa respondenterna 
som faktiskt är nöjda med såväl sin ekonomiska situation som sin vardagliga 
tidshantering vilket innebär att de inte önskar några större förändringar: dels 
arbetslösa respondenter som befinner sig nära pensionsåldern och dels ar-
betslösa som medvetet har minskat sina materiella behov för att kunna leva 
med små ekonomiska medel men stort inflytande över sin tidsplanering. De 
flesta arbetslösa respondenter som är nära pensionsåldern, det vill säga med 
mindre än två år kvar till sin ålderspensionering, uppfattar sin status som 
arbetslös mer eller mindre som en teknikalitet och en typ av förtidspension. 
Så här säger till exempel en respondent som har cirka ett år kvar innan han 
får ta ut ålderspension och som nyligen flyttat till Östersund efter att ha arbe-
tat som säljare i mer än 30 år på samma företag i bilbranschen (hushåll med 
en pensionär och en arbetslös nära pensionsåldern, tidsrikt med ekonomiska 
resurser strax över medianvärdet): 

Intervjuperson: Då la dem ner skadeverkstaden där nere på grund av att 
yrkesinspektionen sa att man inte fick hålla till i lokalerna mer. Och då 
passade jag på att sluta, att gå i pension, förtidspension. Jaa, jag stämplar 
ju, jag tänkte jag måste göra det, jag tjänar ju på det. Så jag går och 
stämplar nu fram till jag fyller 65 år plus att jag har ersättning från 
Trygghetsrådet också. [...] Nej, inte hade jag planerat och tänkt på att bli 
arbetslös. Jag menar jag visste inte att, jag hade ju jobbat där i över tret-
tio år och visste inte om att jag skulle bli arbetslös, ja, förrän då ett halvår 
innan jag skulle bli det, ett halvår innan de la ner och jag slutade alltså. 
[...] Det är klart, jag tjänar mindre i dag naturligtvis än jag gjorde förut, 
när jag jobbade, det gör jag ju. Men det finns ju andra värden här i livet, 
att vi är friska både min fru och jag och ja, att vi trivs här i Östersund. 
Och efter mer än 40 år i branschen har jag gjort mitt, det kan man väl 
säga. [...] Man har ju mer tid nu, på morgonen till exempel. Jag ligger 
längre på morgonen och läser tidningen noggrannare. Tar det lite lugnare. 
Jag trivs mycket bra med det här, mycket.  

Intervjuare: Så du ser dig själv mer som pensionär än som arbetslös? 

Intervjuperson: Ja, det gör jag. Jag känner mig som pensionär. Jag hade 
ju tänkt ta förtida pension vid 63 då, när jag slutade på [företaget]148. Men 
sedan kollade jag lite och insåg att det går ju inte, jag förlorar ju så myck-
et på det. Nej, det är ju mer än sex procent av lönen som jag skulle ha för-
lorat på förtidspension jämfört med att vara arbetslös, det är mycket det. 

 
Av intervjucitatet ovan framgår tydligt att respondenten inte uppfattar sig 
själv som arbetslös i betydelsen av arbetssökande som står till arbetsmarkna-
dens förfogande utan att arbetslösheten så nära inpå pensioneringen ses som 
närmast framtvunget av ekonomiska överväganden. Intervjupersonen har i 
samband med arbetslösheten tillsammans med hustrun lagt om vardagslivet i 
enlighet med den planering av pensionärslivet som paret redan innan  

                                                      
148 Företagets namn har exkluderats ur citatet för att säkerställa intervjupersonens anonymitet.  
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arbetslösheten kom överens om. Det gäller till exempel flytten till Östersund 
för att bo närmare parets barnbarn. Respondenten anser också, i likhet med 
de flesta arbetslösa respondenter nära ålderspensioneringen, att han efter ett 
långt arbetsliv har ”gjort sitt” och därmed förtjänar ett lugnt liv som arbets-
lös och så småningom pensionär. Många andra respondenter över 60 år stäl-
ler sig också mycket tvivlande till sina egna chanser på arbetsmarknaden. Så 
här uttrycker sig till exempel en 64-årig arbetslös respondent: 

Det är ju ändå ingen som är intresserad av en i alla fall. Vem skulle vilja 
anställa en person som går i pension inom ett år?  

 
De flesta arbetslösa nära pensionsåldern är således nöjda med sin tillvaro och 
balansen mellan ekonomiska resurser och tid eftersom deras situation i stort 
sett överensstämmer med deras tidigare förväntningar på den framtida pen-
sionärstillvaron. I samband med den stundande övergången till livet som 
pensionär hade de flesta räknat med en viss ekonomisk försämring och det-
samma gäller för en kraftigt ökad tillgång till mer ledig tid. I likhet med re-
spondenten i det längre citatet ovan njuter många av dessa äldre arbetslösa 
av ett vardagsliv som präglas av ett lugnare tempo och mer tid som de själva 
bestämmer över och kan ägna åt aktiviteter som inte fick plats i deras var-
dagsliv när de fortfarande förvärvsarbetade, exempelvis att umgås med sina 
barnbarn. Gemensamt för denna grupp är också att respondenterna anser att 
de har rätt till att få njuta av frukterna av ett långt arbetsliv vilket bland annat 
innebär ekonomisk trygghet och att de är värda att nu få bestämma över sin 
egen tid. Behovet att motivera och legitimera den nyvunna självbestämman-
derätten över tiden framträder tydligt i ett flertal intervjuer med äldre re-
spondenter nära pensionsåldern.  

Övergången till pensionärslivet verkar i sig inte tillräcklig som motivering 
till ett lugnare liv utan pensionärens rätt till lättja kopplas av flera intervju-
personer ihop med att de under en lång tid sålt sin arbetskraft och bestäm-
manderätten över sin egen tid (jfr. Ryan 2005). I ett livsloppsperspektiv kan 
därför arbetskraftens och tidens kommodifiering sägas påverka arbetssälja-
rens tidshorisont när en långfristig livsplanering som kretsar kring lönearbete 
närmast framstår som en social plikt. Övergången från ett kollektivt oriente-
rat välfärdssamhälle till ett mer individfokuserat säkerhetssamhälle innebär 
enligt Singelnstein & Stolle (2006:25–54) en ökad grad av individualisering 
även när det gäller riskerna som en öppen framtid bär med sig. Individerna 
måste själva ta på sig huvuddelen av ansvaret för att säkra sin framtid även 
inför potentiella risker som sjukdom eller arbetslöshet, trots att de på många 
områden har små möjligheter att påverka eller ens överblicka strukturella 
förändringar, till exempel omställningar på arbetsmarknaden. Det individuel-
la ansvarstagandet omfattar därvid framför allt olika sätt att minimera risker 
och säkra framtiden genom självdisciplin och långfristig planering. Pensio-
närernas ekonomiska och tidsmässiga välfärd uppfattas således som frukten 
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av deras uppförande under ett långt arbetsliv och resultatet av en mycket 
långfristig planering som individerna i allt större omfattning själva måste ta 
ansvar för. 

Intressant i detta sammanhang är att respondenternas ekonomiska trygg-
het som säkerställs genom a-kassa, samt i vissa fall delpension, inte verkar 
behöva legitimeras och försvaras i samma omfattning som ledigheten och 
självbestämmanderätten över den egna tiden. Tidsmässig välfärd framstår 
ännu inte som en lika given del av de sociala trygghetssystemen som eko-
nomisk välfärd. Enligt tidsanvändningens moraliska ekonomi tillkommer 
rättmätiga krav på fritid och rekreation endast den som förvärvsarbetar vilket 
inte längre är aktuellt för de äldre arbetslösa. Eftersom de ännu inte har 
övergått till den pensionärsstatus som enligt resonemanget ovan inbegriper 
rätten till lättja, erfordras explicita motiveringar för att legitimera den egna 
ledigheten från plikten att förvärvsarbeta och göra rätt för sig. Liksom re-
spondenten i citatet ovan (”mer än 40 år i branschen”) understryker flera 
andra av de äldre arbetslösa hur länge de har förvärvsarbetat under hela sin 
arbetslivskarriär. En moraliskt godtagbar övergång till den i jämförelse med 
arbetslösheten socialt mer integrerade statusen som pensionär förutsätter en 
åtminstone symbolisk underkastelse under arbetslinjens disciplinära princi-
per där rätten till ersättning och ledighet måste tjänas genom prestationer på 
arbetsmarknaden (Schatz 2004: 286ff). 

5.3 Mindre tid till lönearbete: rätten till ledighet 

Den huvudsakliga avsikten med den del av intervjuerna i Stockholmsområ-
det som handlar om olika sätt att omsätta en framtida produktivitets- och 
standardökning i form av mer ledig tid eller högre inkomster var att ta del av 
intervjupersonernas egna reflektioner kring denna valmöjlighet. I dessa re-
flektioner kring tid och pengar som är baserade på respondenternas upple-
velse och bedömning av sitt nuvarande vardagsliv och aktuella livssituation 
framträder även mer grundläggande mönster när det gäller värdering av tid 
respektive pengar och materiella resurser. Intervjupersonerna behövde därför 
i början av intervjun inte ta ställning för något av alternativen utan tilläts fritt 
resonera kring för- och nackdelar med respektive valmöjlighet. I anslutning 
till dessa fria resonemang ombads dem dock att ta ställning och välja ett av 
de två alternativen. Ett fåtal av respondenterna har då fortfarande svårt att 
välja och avstår från att svara entydigt. Majoriteten har dock inga svårigheter 
att välja även om de tidigare angett att de i stort är nöjda med sin nuvarande 
livssituation eller hade svårt att skilja mellan alternativen. Resultaten går i 
samma riktning som många tidigare undersökningar om preferensen för mer 
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tid eller högre inkomster: den överväldigande majoriteten av respondenterna 
föredrar mer ledig tid framför högre inkomster.149  

Resultaten från intervjuerna med Stockholmshushållen är entydiga men 
kanske inte så förvånande mot bakgrund av ett flertal studier som indikerar 
att den tidsmässiga välfärden i Sverige ligger på en lägre nivå än många 
andra OECD-länder, i synnerhet i jämförelse med länderna i Central- och 
Västeuropa (till exempel Frankrike och Tyskland, se Garhammar 2002 and 
2001). En närmare granskning visar dessutom att preferensen för mindre 
förvärvsarbete och mer ledig tid inte skiljer sig nämnvärt mellan olika grup-
per av respondenter, det finns inga systematiska skillnader mellan exempel-
vis kvinnor och män, åldersgrupper,150 inkomstgrupper eller olika utbild-
ningsnivåer. Däremot finns det tydliga skillnader i dessa gruppers resone-
mang kring valet av tid respektive pengar som tyder på grundläggande olik-
heter i hur dessa resurser uppfattas och värderas. 

Följande intervjucitat är ganska representativt för hur många intervjuper-
soner som gärna skulle vilja gå ner i arbetstid svarar. Citatet är taget från 
intervjun med en mycket tidsfattig 53-årig läkare som har en hög chefsbe-
fattning och goda ekonomiska resurser. Han är ensamstående förälder och 
bor tillsammans med sin tonåriga dotter.  

Jag ser ju bara fördelar med mer tid. Därför att jag tror att man kommer 
må så mycket, jag vet ju att jag mår bättre när jag är ledig. Och jag har ju 
ibland en ledig vecka när jag är på semester då mår jag ju mycket bättre 
just för att jag kan ägna mig åt mig själv och ägna mig åt det som jag 
tycker är roligt, träffa vänner. Det blir en helt annan kvalité. Det tycker 
jag, ju äldre man blir, man blir ju mer intresserad av kvalité i varje del av 
livet. Och jag ser inga nackdelar med att få kortare tid eftersom min 
grundekonomiska situation är så trygg och bra, så då ser jag bara fördelar 
med att få kortare tid. Jag vet inte om jag ser några fördelar med att få 
mera pengar egentligen. Det är klart att det är en stor ekonomisk frihet, 
men som det nu är vet jag inte riktigt vad jag skulle ha den till, tjäna 
massa pengar, men jag är för trött för att göra av med dem ungefär. Det är 
ju inte riktigt bra. Så ser jag det, det är ju larvigt egentligen. Men skälet 
till att jag jobbar så mycket är att jag fortfarande tycker så mycket om 
jobbet, att jag tycker att det har någonting att ge och sådär men alltså, jag 
har ju också tidsbestämda kontrakt så det kommer ju att värderas med 
jämna mellanrum. Ska jag fortsätta så. Så att jag ser egentligen inga för-
delar med mera pengar, däremot mera nackdelar, mera slösaktigt, lever 
mindre ekologiskt tror jag att man kan säga. 

                                                      
149 37 av 47 respondenter, det vill säga mer än 80 procent. Detta är en mycket högre andel än i 
den amerikanska undersökningen Hilton Time Value Study där 45 procent av de svarande 
anger att de hellre vill ha en extra ledig dag än lön för en extra dag (Robinson & Godbey 
1996:45f). Andelen i Stockholmsundersökningen kan dock ha påverkats dels av urvalets 
snäva åldersfördelning med intervjupersoner mellan 38 och 58 år och dels av det faktum att 
alla undersökningsdeltagare bor i en storstad (se kapitel tre). 
150I Stockholmsmaterialet var ålderspannet 38-58 år vilket innebär att undersökningen inte 
inkluderar ålders- och avtalspensionärer. Däremot intervjuades några personer nära pensions-
gränsen i Östersund och Sörmland. 
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Respondenten har mot bakgrund av sin trygga ekonomiska situation svårt att 
se några fördelar med en höjning av hans inkomst. Däremot upplever han en 
hög grad av tidsbrist och stress i sitt vardagsliv och han återkommer flera 
gånger under intervjuns gång till att han saknar tid för sig själv, tid som han 
själv bestämmer över och som skulle kunna användas till ”reflektioner, efter-
tanke och meditation, tid för mig själv” som han uttrycker det längre fram i 
intervjun. Samtidigt känner han ett stort ansvar för sitt arbete, dels eftersom 
han är chef för mer än 100 personer, dels eftersom han har ett brinnande 
intresse för sitt yrke som läkare. Han uttrycker dock en viss skepsis inför 
olika kontrollmekanismer som till exempel tidsbegränsade kontrakt vilka i 
hans ögon gör anställningen mindre trygg i syfte att pressa fram större ar-
betsinsatser. En allmän minskning av arbetstiden skulle enligt honom inne-
bära att han och många fler kan varva ner och öka sin livskvalité, som i hans 
ögon förbättras av mer ledig tid i mycket högre utsträckning än mer pengar.  

En konstant upplevelse av tidspress i både förvärvsarbete och andra om-
råden av vardagslivet lyfts fram som skäl för valet av arbetstidsförkortning 
även i nästa exempel, hämtat från intervjun med en 42-årig högre banktjäns-
teman. Hushållsinkomsten ligger högt över genomsnittet men trots att hans 
fru arbetar deltid är hushållet tidsfattigt eftersom han arbetar upp till 60 tim-
mar i veckan. Hushållet omfattar även tre något större barn. Intervjupersonen 
ger uttryck för att hela samhället skulle tjäna på en generell arbetstidsför-
kortning eftersom det skulle leda till en allmän inbromsning: 

Men jag tror framför allt att man skulle få ett lugnare tempo, allting är 
oerhört tidsstyrt, oerhört stressigt, vardagen är otroligt stressig. Samtidigt 
är hela samhället konstruerat på ett sådant sätt i dag så att det är svårt 
att ha det på ett annorlunda vis. Alla har väldigt mycket inrutade aktivi-
teter och det gör att det väldigt sällan finns tid för mig att ha det här lug-
na tempot.  

 
Efter dessa till att börja med positiva reflektioner kring vad en arbetstidsför-
kortning skulle kunna innebära blir han dock mer skeptisk eftersom han tror 
att många människor har fastnat i intrampade spår och svårt att lämna kraven 
på konstanta upplevelser bakom sig. Fritiden hotar då att bli nästa område 
som drabbas av tidsbrist och stress: 

Ja om det här med mer tid innebar att det inte skulle bli andra inbokade 
aktiviteter men jag är inte så säker på att det inte skulle bli fallet så att 
säga utan jag misstänker att det snarare blir så att det blir fler inbokade 
fritidsaktiviteter för alla och jag tror att tempot i stort sätt riskerar att bli 
detsamma men med andra saker som tar tid snarare än jobbet. Man mås-
te ha konstanta upplevelser, både som barn och som vuxen det är någon-
ting som finns där och har blivit självklart. Det är inte socialt acceptabelt 
att inte vara upptagen helt oavsett hur mycket eller lite man jobbar.  

 
För sin egen del är han emellertid på det klara med att han skulle välja mer 
tid, inte bara för sin egen skull utan för hela familjen: 
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Förmodligen så skulle jag ha ett jämnare humör för jag skulle kanske vara 
lite mer utvilad. Och jag tror det gäller, det är nog i alla familjer egentli-
gen, jag tycker att mina barn är nästan lika stressade som jag själv är. De 
skulle ju behöva mindre arbetstid egentligen. Bara få ha, de behöver ha 
tråkigt då och då. 

 
Trots att en arbetstidsförkortning utifrån hans perspektiv (med mycket goda 
ekonomiska tillgångar men för lite tid) framstår som mycket önskvärt ser 
han ett problem som hänger ihop med hans specifika arbetssituation:  

Jag har så svårt att föreställa mig hur det skulle gå att göra det jobb jag 
har på det sättet om du förstår? Därför att det finns olika typer av jobb, 
det finns de jobb där man, där man säger att jag startat jobba då och så 
hålla på så och så många timmar och sen så ska jag gå hem då. Jag har ett 
jobb där jag alltid är tillgänglig och det spelar ingen roll om det är julafton 
eller om jag har semester eller någonting sånt utan det är upp till mig 
själv att hålla insatserna över tiden i en någorlunda jämn nivå. Så att 
alltså det är ett av de problem som jag har så att säga med den frågeställ-
ningen. Jag får ju inte betalt per timme, jag har ingen övertidsersättning. 
Jag förväntas jobba julafton om det så behövs så att säga, vilket jag också 
har gjort. Men det är en del av den typen av jobb som jag har. 

 
Intervjupersonens beskrivning när det gäller i vilken utsträckning han har 
kontroll över sina egna arbetstider är något motsägelsefull. Å ena sidan säger 
han att han själv ser till att utjämna arbetsbelastningen över tid, å andra sidan 
måste han ofta lämna allt annat åt sidan för arbetets skull. Med tanke på hans 
överlag långa arbetstider förefaller hans upplevelse av att själv kunna styra 
över sina arbetsinsatser som en chimär vilket också visar sig i hans beskriv-
ning av ett vardagsliv präglat av jäkt och tidsbrist. Även här föreligger en 
form av psykologiskt kontrakt där intervjupersonen tar ett stort ansvar för att 
hans arbete blir utfört oavsett hur mycket tid han måste satsa. Med hänsyn 
till en arbetssituation där avtalade arbetstider egentligen endast fyller en 
konventionell funktion utan anknytning till arbetsplatsens verklighet blir det 
förstås svårt att se hur en minskning av arbetstiden skulle kunna realiseras i 
hans fall.  

Intervjupersonernas resonemang innehåller ofta olika former av legitime-
ring av deras val av mer tid som tar avstamp i en beskrivning av en väldigt 
jäktig vardag, både i arbetslivet och på fritiden. Utifrån ett personligt hand-
lingsperspektiv har som redan debatterats alla individer lika mycket tid till 
förfogande, i alla fall i ett kortfristigt perspektiv och på en daglig basis 
(Brown 1970). Denna tid kan spenderas på ett antal skilda områden av var-
dagslivet där allokeringen till vissa områden av många uppfattas ha fler fri-
hetsgrader än till andra, exempelvis upplever många en högre grad av kon-
troll och självbestämmande över sin tidsanvändning för fritidsaktiviteter än 
för betalt och obetalt arbete eller familjen. Ändå uttrycker många av respon-
denterna att den tillgängliga tiden inte räcker till. Denna tidsbrist påverkar 
alla områden av vardagslivet, det vill säga förvärvsarbete, obetalt arbete, 
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fritid och umgänge med vänner och bekanta. Många känner också att den 
konstanta upplevelsen av stress och tidsbrist inverkar negativt på deras möj-
ligheter till att delta i sociala aktiviteter eller frivilliga arbetsinsatser utanför 
lönearbetet. Den utbredda upplevelsen av tidsbrist riskerar således på sikt få 
negativa konsekvenser för ett samhälles kooperativa tid, det vill säga den tid 
som samhällsmedlemmarna avsätter till sällskaplighet och social reproduk-
tion, till exempel genom att träffa vänner och bekanta eller i form av före-
ningsverksamhet (Putnam 2000).  

Följande citat från intervjun med en 42-årig man som lever i ett tidsfattigt 
hushåll ger en bra illustration av detta. Mannen bor i ett hushåll med mycket 
goda ekonomiska resurser tillsammans med sin fru och två mindre barn, 
både han och hans fru arbetar heltid. 

Intervjuare: Vad är det som du främst saknar tid för i dag? 

Intervjuperson: Allt. Jag känner att jag saknar tid för allt, jag hinner inte 
sköta mitt jobb ordentligt, jag hinner inte göra någonting ordentligt, utan 
allting blir ju lite halvdant så att säga ingenting hinns med till fullo. Och 
det tycker jag nog egentligen, alltså den här känslan av att man springer 
runt runt runt runt och hinner inte avsluta någonting, förrän man ska ta 
nästa och nästa och nästa därför att man hinner inte göra klart riktigt 
bra. Och det är allt från jobb och saker med huset och fixa med, gå på för-
äldrafika på dagis det hinner man ju inte heller eller stå i cafeterian i 
hockeyhallen eller liksom. 

 
Även om respondenten känner att han egentligen borde ställa upp för sina 
barns hockeylag drunknar den känslan i en allmän upplevelse av att inte 
hinna med och räcka till på en hel rad olika områden. Vardagslivets jäkt 
innebär enligt honom att han inte hinner slutföra några uppgifter på ett till-
fredsställande sätt vilket färgar av sig på hela hans upplevelse av sin livssitu-
ation. Han ger uttryck för att ha dåligt samvete eftersom han väljer bort vissa 
aktiviteter som föräldrafika på dagis och frivilligt arbete åt hockeyföreningen 
men har ändå ont om tid. Trots hans tydligt uttalade missnöje med den rå-
dande situationen och tidspressen väljer han efter några minuters resone-
mang med intervjuaren alternativet med högre lön i stället för kortare arbets-
tid. Han förklarar sitt val med att en högre lön skulle innebära en möjlighet 
för honom och hans fru att köpa fler hushållsnära tjänster och därigenom få 
mer ledig tid för familjen. För honom skulle det dessutom innebära bättre 
möjligheter att se till att hans uppgifter äntligen blir ordentligt utförda både i 
hemmet och på arbetsplatsen. Respondenten blir själv uppmärksam på den 
något ologiska argumentationskedjan där högre lön skulle hjälpa honom att 
köpa mer ledig tid – genom att slippa vissa hushållsgöromål – som han del-
vis skulle vilja spendera på förvärvsarbetet i stället för på familjen. Ändå tror 
han att möjligheten till hjälp i hemmet skulle avhjälpa den värsta stressen på 
kort sikt. På lång sikt är han mer uppgiven och tror att familjelivet skulle bli 
lidande igen. Logiken som kommer till uttryck i hans senmoderna variant av 



Kapitel 5  Utsikter från grottekvarnen: total subsumtion eller tidsmässig välfärd? 

 

160 

en uppgiftsrelaterad tidsuppfattning är övertygande med tanke på hans nuva-
rande livssituation: ett väl utfört lönearbete ger synliga resultat vilka i sin tur 
transformerar tiden som han lägger ner i arbetet till något värdefullt. Samti-
digt upplever han och flera andra intervjupersoner familjelivets krav som 
gränslösa och svåra att bemöta.  

En målande beskrivning av tidsbrist och dess konsekvenser ges även av 
en 42-årig kvinna som bor tillsammans med sin man och tre barn i Stock-
holm. Barnen är mellan tre och 16 år gamla och hushållet är mycket tidsfat-
tigt. Vid tidpunkten för basintervjun hade familjen en hushållsinkomst under 
medianen. Tre år senare har dock inkomstnivån ökat kraftigt eftersom re-
spondenten, som tidigare arbetade deltid för att kunna vara hemma med det 
yngsta barnet, har börjat förvärvsarbeta på heltid. 

Men det blir ändå så här stressigt, man slänger i sig en macka typ. Man 
hinner ju inte gå och äta lunch. Eller så går jag direkt efter jobbet om Jep-
pe [IP:s sambo] hämtar, så sticker jag och tränar efter jobbet direkt. … 
Det jag känner att jag saknar tid för i dag det är att gå och träna till ex-
empel. Det är väl egentligen det som jag saknar tid för och sen att jag 
tycker att när man kommer hem halvsex från jobbet. Det är ju bara slänga 
sig in här i köket och laga mat och sen ska ungarna, man ska se till att de 
gjort sina läxor och sen badat och ja, det blir liksom, allting går ju i ett så 
här. Så på det sättet kanske det skulle vara en fördel att förlägga den här 
tiden då till att man jobbar mindre varje dag. För att då skulle man inte 
känna sig stressad. Två timmar per dag, det är ganska mycket ändå. Då 
skulle man båda hinna träna lite mer och hinna vara mer med barnen. 
Och laga lite mera mat som tar lite länge tid, fast det inte blir så sent. Om 
man kunde gå hem klockan tre från jobbet, det vore perfekt. Jag skulle 
fortsätta träna typ tre gånger i veckan, men nu känner jag ju att det är. 
Det är liksom en uppoffring, det blir en stressfaktor, att jag ska hinna med 
det. Jag menar om jag hade mera tid då kanske jag också skulle försöka 
umgås mer med kompisar i veckan, för det gör jag nästan aldrig, jag hin-
ner inte det.  

 
Efter förvärvsarbetet fortsätter hennes plikter med matlagning och annan 
omsorg om barnen som exempelvis läxläsning. Ändå räcker inte tiden till för 
att hon känner sig tillfreds med vare sig utförandet av hushållsarbetet, där 
hon exempelvis önskar sig att få mer tid till att kunna laga bättre mat än de 
snabbrätter hon brukar välja, eller tiden hon får över till sig själv. Intervju-
personens stora intresse är träning och gympa men hon brukar sällan få tid 
över till det, och de gånger hon går och tränar blir hennes övriga tidsschema 
stressat. Intervjupersonens redogörelse för vardagens jäkt går igen i många 
andra intervjuer, i synnerhet med heltidsarbetande föräldrar. ”Egen personlig 
tid, det finns inte” säger exempelvis en man som försöker tillbringa så 
mycket av sin lediga tid med barnen. Respondenten i citatet ovan lyfter fram 
en arbetstidsförkortning med två timmar dagligen som en idealisk lösning 
eftersom den skulle ge henne mer tid att satsa på familjen men också sig 
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själv. När hon sedan ska välja mellan högre lön respektive kortare arbetstid 
svarar hon på följande sätt: 

Ja, i det korta perspektivet så kanske man kanske skulle välja det här att 
få mera pengar för att man får, ja då skulle jag ju få utrymme att göra, till 
exempel då betala av mina lån, göra långa resor. Men i det långa perspek-
tivet så skulle jag hellre ta tiden. Det tror jag liksom, jag tror att det skul-
le kännas, det skulle bli bättre livskvalité helt enkelt för att man, även om 
man får mer pengar, man får ju inte mer tid. Och tiden, det är den som 
känns som att den är en bristvara på något sätt. När man har tre barn, då 
är liksom tiden en bristvara när man jobbar heltid. Och ibland jobbar mer 
än heltid, då skulle jag nog, hellre, ja, satsa på att ha lite mera tid, så att 
man slipper känna sig stressad, för det är det man, jag känner mig stres-
sad ofta. Man hinner inte med och man räcker inte till och sådär. […] Ja, 
det är det här att man blir inte mindre stressad för att man har mera 
pengar, man har ju ändå inte mera tid. Det är klart, om man inte har det 
så, men vi har ju ändå hyfsat bra ställt sådär, vi har bra ekonomi liksom. 
Jag känner inte att jag direkt saknar någonting sådär. Men jag tror att om 
man är låginkomsttagare och skulle få 50 procent mer i lön, då skulle man 
ju få bättre livskvalité kanske för att man kan göra, skaffa saker som man 
saknar, man inte behöver känna sig pressad eller stressad för att man har 
det dåligt ekonomiskt. Men jag har det inte dåligt ekonomiskt. Så jag 
skulle mera, för mig skulle det vara bättre med mera tid. Det skulle höja 
min livskvalité mer än pengar, absolut. 

 
Respondenten är inte främmande för attraktionskraften av högre inkomster 
vilket möjligen avspeglar hushållets knappa inkomster innan hon arbetade 
heltid. Mer pengar framstår dock i hennes ögon i längden som det klart säm-
re alternativet eftersom det inte skulle avhjälpa den tidsbrist som hon upple-
ver som ett dagligt problem. Tvärtom skulle större ekonomiska resurser kun-
na ge upphov till ännu mer stress och därmed resultera i en sammantaget 
sämre livskvalitet. Respondentens resonemang om tid respektive pengar och 
hennes längtan efter högre livskvalitet, som i hennes fall förknippas med mer 
tid som hon kan använda för sina egna intressen, stämmer väl överens med 
Nowotnys (1993) analys av strävan efter mer egentid som ett utmärkande 
drag av senmodernitetens temporala livsvärld. Samtidigt som individuell 
kontroll över den egna tiden har blivit ett viktigt element i identitetsforma-
tionen har den också blivit svårare att uppnå när denna tidsanvändning måste 
synkroniseras med allt fler externa scheman och tidgivare.  

Den uttalade preferensen för mindre arbetstid är ingalunda någon ny före-
teelse utan väldokumenterad i tidigare studier, till exempel i den redan om-
nämnda svenska studien om attityden till förändrade arbetstider från 1956. 
Majoriteten av respondenterna i denna studie angav att de föredrar kortare 
arbetsdagar framför högre löner (SOU 1956:20). Till skillnad från respon-
denterna i studien från 1950-talet uppvisar respondenterna i Stockholmsun-
dersökningen emellertid en mycket större osäkerhet kring det egentliga målet 
med minskad förvärvsarbetstid. På 1950-talet framstod möjligheten till mer 
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ledighet och fritid som det självklara målet för arbetstidsförkortningen, men i 
undersökningen av Stockholmshushållen finns det inte samma enighet kring 
det huvudsakliga målet med kortare arbetstid bland de respondenter som 
anger det som förstahandsval. Många respondenter utrycker sig skeptiskt när 
det gäller rekreationsvärdet av många fritidsaktiviteter som av vissa beskrivs 
som lika jäktiga som förvärvsarbetet. De önskar sig inte endast mer ledig tid 
utan en allmänt lugnare takt i vardagslivet och denna önskan omfattar alla 
aspekter av vardagslivet, såväl förvärvsarbete som fritid. Ett flertal påpekar 
också att tidsmässiga allmänningar som exempelvis helger eller semestrar 
hotas av dels lönearbetets krav och dels den allmänna accelerationen som 
försvårar möjligheterna till vila och avkoppling under dessa tidsperioder. 

Besvärande ledighet – när hjärtat slutar sjunga 

Även i intervjuerna med arbetslösa i Östersund och Sörmland fick intervju-
personerna väga ekonomiska resurser mot ledig tid även om jämförelsen inte 
var lika direkt som i Stockholmsintervjuerna. Trots att de arbetslösa inter-
vjupersonerna inte argumenterade mot bakgrund av en direkt upplevelse av 
förvärvsarbetslivets tidsmässiga krav och stress låg resonemangen kring 
betydelsen av tidsmässig välfärd väldigt nära resultatet från intervjuerna i 
Stockholm. Tillgång till ledig tid som man själv bestämmer över värderades 
väldigt positivt även om arbetslösheten avspeglade sig i en likaledes positiv 
värdering av förvärvsarbete, i alla fall bland de intervjupersoner som fortfa-
rande sökte jobb. Det stora problemet med arbetslösheten som avtecknade 
sig i många intervjuer med de arbetslösa är att den tid som blir ledig i och 
med arbetslösheten inte upplevs som en tillgång utan snarare som en belast-
ning. Värdefull ledig tid är i enlighet med den hegemoniska tidsmoralen tid 
som blir över efter ett uträttat förvärvsarbete vilket utgör en indikation på att 
en persons tid är eftertraktad. Arbetslöshet innebär visserligen för de flesta 
mer ledig tid men många upplever att de dels inte helt förfogar över tiden 
och att den dels har berövats sitt värde genom att den har tappat anknytning-
en till ett förvärvsarbete. Denna värdering kommer väl till uttryck i följande 
citat från intervjun med en 41-årig kvinna som har jobbat inom väldigt 
många branscher och vid tidpunkten för intervjun varit arbetslös i över ett år. 
Hon bor tillsammans med sin man och ett litet barn i ett hus som hon får 
hyra billigt av släktingar men hushållet har ändå ett mycket ansträngt eko-
nomiskt läge: 

Jag är lite sådär livrädd för att inte ha pengar, det är ju ingen rolig situa-
tion. … När man jobbar planerar man tiden på ett annat sätt och inser, att 
nu har jag bara en timme på mig, nu måste jag hinna klart det här, sedan 
är det middag och sedan är det det och det, vad man ska göra då. … Jag är 
så irrationell och ineffektiv när jag blir arbetslös så det är hemskt. Och det 
är också en sak som gör att man socialt mår väldigt dåligt. Jag gör det, jag 
pratar i manform hela tiden, precis som att alla gör det, men jag mår  
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jättedåligt av det. … Arbete, fritid? Nej, det går i ett. Jag har känt att jag 
har inte räckt till fritid. För det första har jag haft dåligt samvete när jag 
har lämnat sonen på dagis och går hem. Då har jag tyckt att alla tittar på 
mig och, jaha, vad går hon hem och gör då? Går hon hem och lägger sig på 
soffan och käkar praliner och läser en bra bok? Jag har känt att man har 
inte rätt att bara gå hem och göra det jag vill utan jag måste göra någon-
ting vettigt av dagarna. Jag har hela tiden planerat dagen efter. Jag har 
inte planerat en dag för att känna att imorgon ska jag göra det och det, 
utan annars har jag svårt att somna om jag inte vet att jag åtminstone har 
tänkt att jag också har någonting att göra imorgon. Sedan vad det är, det 
kan vara simpla saker. Det kan vara bara att gå bort och handla på affä-
ren, men bara så att jag har liksom ett mål att någonting ska jag göra 
imorgon. 

 
Intervjupersonen beskriver sin situation som att hon inte har rätt till riktig 
fritid eftersom hon inte har räckt till. Hon förtjänar inte ledig tid eftersom 
hon är arbetslös. Samtidigt upplever hon att hennes vardagliga tidsanvänd-
ning av omgivningen betraktas med misstänksamhet då den ligger utanför 
tidsanvändningsnormen som sätts av förvärvsarbetets rytm. Arbetslösheten 
blir på detta sätt dubbelt stigmatiserande eftersom den dels stämplar den 
personliga tiden som värdelös och dels tvingar den arbetslösa personen till 
osamtidighet som förknippas med ett socialt utanförskap. Intervjupersonen 
är visserligen medveten om att hennes tolkning av omgivningens reaktioner 
mestadels återspeglar hennes egna sociala rädslor, men hon har ändå börjat 
strukturera sina vardagliga aktiviteter på ett sätt som kan ses som ett försvar 
mot outtalade anklagelser om att hon självmant har ställt sig utanför de för-
värvsarbetandes normala tidsrytm. Tendensen till en imaginär synkronise-
ring, som betyder att hon rättar den vardagliga tidsanvändningen efter en 
”normal dygnsrytm” förknippad med ett vanligt lönearbete är tydlig även 
hos flera andra intervjupersoner. Även dessa ser på olika sätt till att deras 
tidsanvändning synkroniseras med normativa föreställningar om hur en van-
lig arbetsdag är strukturerad. Dessa föreställningar blir sedan betydelsefulla 
och ofta tvingande externa tidgivare i de arbetslösas vardagsliv. De undviker 
till exempel att handla innan fem på eftermiddagen när förvärvsarbetande 
handlar efter arbetet, eller att åka skidor mitt på dagen eftersom ”ingen an-
nan är ute i spåren vid den tiden”. 

En arbetslös kvinna som bor i Katrineholm berättar att hon vissa dagar 
åker buss till Norrköping eller Södertälje för att hon gärna vill ”komma ut på 
stan, men en kan ju inte strosa runt i Katrineholm mitt på ljusa dan”. Anled-
ningen är enligt henne att hon känner sig illa till mods när hon riskerar att 
träffa så många av sina vänner och bekanta vars vardagsliv styrs av för-
värvsarbetets rytm och därför väljer hon att hellre att fika i en helt annan stad 
där ingen känner igen henne. Norman (1991) beskriver i en antropologisk 
studie från livet i en tysk småstad hur tvingande dessa normativa dygnsryt-
mer kan vara i vissa sammanhang. I hennes exempel var de socialt fastställda 
tiderna när stadens hemmafruar skulle visa sig och handla i stadens affärer 
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anledningen till att vissa kvinnor till och med kände sig tvingade att lämna 
små barn utan uppsikt en längre stund, allt för att offentligt manifestera en 
normal dygnsrytm. 

Den starkt normativa kopplingen mellan rätten till ledig tid och lönearbete 
framträder tydligt även under intervjupersonens fortsatta berättelse om sitt 
vardagsliv: 

Intervjuare: Men det du planerade in, kändes det som ett arbete och sedan 
när du var klar med det, då var du ledig? 

Intervjuperson: Ja, det kan jag väl säga, det gjorde det, men inte att jag 
var ledig efteråt. Jag var aldrig ledig, jag hade inte rätt till det. Inte så 
som min man när han gjort sitt, ett jobb i dag, i den bemärkelsen då. Se-
dan att man inte bara släpper allting hemma, jag menar han hjälpte ju 
också till att laga mat när jag jobbade, eller om den inte var klar, och läg-
ger Vincent [IP:s son]. Men på något sätt har jag hela tiden känt, nej, det 
är jag som måste bada Vincent [IP:s son]. det är jag som måste lägga ho-
nom, det är jag, för jag är hemma. Så jag är aldrig ledig och sedan är det 
en annan sak. Jag kan inte koppla av, inte ens senast vi tog semester. Nej, 
det gick inte, jag kunde icke koppla av. Jag var inte ledig. Och folk som 
har jobb sa, gud, vilken tur du har som fått vara hemma i sommar, varit 
ledig säger de. Men då sa jag att det är skillnad på att var ledig och ar-
betslös. Ledig, då är du ledig, men jag har inte varit ledig en enda dag. Det 
låter jättekonstigt.  

 
Respondentens lönearbetande man tar sig rätten till ledighet, bland annat 
genom att lämpa över en del av hushållsarbetet och barnomsorgen på henne 
sedan hon har blivit arbetslös. Hon accepterar detta av två skäl. I enlighet 
med det rådande genussystemet är ansvaret för hushållsarbete och barnom-
sorg fortfarande i första hand kvinnans, men det skäl som hon själv lyfter 
fram är att hon inte har ett avlönat arbete, att hon är hemma. Mannen där-
emot har ett legitimt skäl att vara ledig och koppla av efter förvärvsarbetet. 
Trots att hennes oavlönade arbete förstås även kommer hennes man till del 
har dess betydelse i och med arbetslösheten separerats från hushållets ge-
mensamma försörjningsstrategier, som omfattar såväl avlönat som oavlönat 
arbete. Hans lättja har blivit hennes börda i samma takt som värdet av hen-
nes arbete minskat – i såväl hennes som mannens ögon när hennes arbetsin-
satser i hemmet inte längre är relaterade till ett avlönat arbete. Beskrivningen 
av familjens gemensamma semester står i tydlig kontrast till den väldigt 
positiva synen på semestern som ett vilsamt och kreativt och avbrott i var-
dagslunken som framfördes av några arbetande intervjupersoner under ru-
briken 5.2 Det är bra som det är! För respondenten i citatet ovan utgör se-
mestern bara en förlängning av hennes hushållsarbete i hemmet. Semestern 
representerar ingen tidsmässig fristad eller allmänning utan snarare en daglig 
påminnelse om hennes marginella och underordnade position såväl på ar-
betsmarknaden som i hushållet. I enlighet med tidens moraliska ekonomi kan 
riktig ledighet endast vara ledighet från någonting. Detta ting omfattar inte 
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hushållsarbete eller barnomsorg eftersom dessa aktiviteters värde i det rå-
dande ekonomiska systemet såväl konceptuellt som praktiskt separerats från 
det värdeskapande lönearbetet (jfr. Scholz 2000).  

Också i följande citat från intervjun med en ensamstående 46 årig man 
som bor i Sörmland blir det tydligt hur djupgående tidens moraliska ekonomi 
strukturerar värderingen av tid som frigörs på grund av arbetslöshet. Mannen 
hade under en längre tid problem med omfattande alkohol- och droganvänd-
ning men är sedan några år tillbaka helnykter. Under alla år han använde 
droger och alkohol arbetade han ofta mer än heltid för att ha råd med narko-
tikan. Vid intervjutillfället har han dock varit arbetslös i mer än ett år. Re-
spondenten påpekar flera gånger under intervjun att han som arbetande nar-
koman kände sig mindre stigmatiserad än som helnykter arbetslös.  

Jag menar fritid, är man arbetslös så är ju allting fritid. Ingen fri, ledig 
tid, va. När man har arbete så blir ju den här tiden som är efter arbetet 
och allting, det är ju mera en värdefull tid. Man värdesätter tiden på ett 
annat sätt. Nu när jag har semester och ledighet och allting då värdesät-
ter inte jag det. Det blir bara en, allting flyter ihop. Man kan inte prata 
om semester, ledighet eller, ja, vad är det vi säger nu då, ferie. Det blir nog 
så som många människor kan uppfatta en, eller mig nu då eftersom vi 
pratar om mig, som lat. Att man helt enkelt är en människa som liksom 
verkar strunta i allting. Vissa människor kan säga någonting i stil med att 
var sak har sin tid och såna saker va. Att det kanske passar bättre när 
man har det här med att man delar upp tiden såhär i arbete, fritid, sömn. 
Det är väl det vanligaste. Och sen jobbar man ett tag och sen får man se-
mester. Helgen kommer och då, jag skulle vilja ha det så i alla fall. Det 
kan jag säga. Så att hela tiden om det ringer någon som säger: "Äh, vad 
gör du?" "Nej, ingenting." "Ja, vad gör du imorgon då?" "Nej, ingenting." 
Det känns inte speciellt bra. 

 
Upplevelsen av ett vardagsliv där frånvaron av ett strukturerande förvärvsar-
betet leder till att alltig flyter lyfts vid sidan om ekonomiska problem av 
många intervjupersoner fram som en av arbetslöshetens värsta följder. Var-
dagarna utan tydlig struktur och innehåll samt upplevelsen av utanförskap 
försvårar en positiv upplevelse av ledig tid. Många respondenter beskriver 
tidsupplevelsen som att de har hamnat i ett tidsmässigt mellantillstånd, i ett 
limbus laborum reserverat för personer som inte förvärvsarbetar och därmed 
står utanför såväl normala temporala förpliktelser som rätten till ledighet. Ty 
denna rätt tillfaller såsom belöning endast dem som också gör rätt för sig. 
Följande citat illustrerar hur frånvaron av ett meningsfullt förvärvsarbete 
innebär att stora delar av vardagslivet tappar sin mening i intervjupersonens 
ögon. Den 44-åriga kvinnan är utbildad beteendevetare och bor tillsammans 
med två tonåriga döttrar i Östersund. Vid tidpunkten för intervjun har hon 
varit arbetslös i över ett år men arbetar mycket ideellt i olika föreningar som 
exempelvis Röda korset.  
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Ja, nu finns det ju ingen ’arbete och fritid’. Nu är det ju bara ett varande. 
Själv strävar jag ju efter att både jag och alla människor ska få ha ett jobb 
som man älskar och det sjunger i hjärtat. För då är man på rätt plats. Och 
då är det roligt att gå till arbetet och då är det roligt med ens fritid. Har 
man någonstans en bra balans går det som på räls. Men utan jobb kan 
man inte längre skilja på fritiden och arbetet, då brukar det gegga ihop sig 
så att det stör båda delarna. 

 
Avsaknaden av ett förvärvsarbete innebär enligt denna respondent visserli-
gen ekonomiska bekymmer men hon påverkas enligt egen utsaga mest av att 
livslusten har försvunnit i hennes vardagsliv utanför arbetet. En anledning är 
att vardagen tappar i tydliga konturer när allting flyter ihop men än viktigare 
är enligt henne att hon inte längre får uppleva att hon gör ett bra förvärvsar-
bete och befinner sig på rätt plats. En gemensam faktor bakom den negativa 
värderingen av ledigheten som skildras i detta avsnitt verkar vara känslan av 
kontrollförlust där såväl arbetslösheten som den ostrukturerade vardagen 
upplevs som något respondenterna inte själva har valt och därmed inte heller 
har något inflytande över. Trots att självbestämmandet över den egna tiden 
ökar i och med arbetslösheten uppfattas inte den förvärvsarbetsfria tiden som 
en positiv resurs eftersom den på grund av tidens moraliska ekonomi para-
doxalt nog förknippas med en förlust av kontrollen över vardagslivet. 

Av nöden tvungen eller med frihet i siktet – avhopp från 
grottekvarnen 

Möjligheten att själv få bestämma över den egna tiden står också i centrum 
för den andra gruppen bland de arbetslösa respondenter som i stort sett upp-
ger sig vara nöjda med fördelningen mellan tid och pengar i sina vardagsliv: 
personer som av olika anledningar har valt att inte arbeta heltid (mindre än 
50 procent av heltid), eller att inte arbeta alls. Detta val medför för det mesta 
ekonomiska problem men respondenterna i denna kategori framhåller att det 
går att förlika sig med en lägre ekonomisk standard med tanke på den tids-
mässiga autonomi som arbetslösheten respektive deltidsarbetet innebär. En 
av strategierna som nämns av flera av dessa respondenter är att inte jämföra 
sin ekonomiska situation med andras utan att se den som en förutsättning för 
att kunna planera sin egen vardag och hitta en rytm i vardagslivet som av en 
deltidsarbetande respondent beskrivs som ”mer naturlig, inte så konstlad och 
uppstressad som när jag jobbade heltid”. Klivet ur grottekvarnen innebär för 
de flesta en kraftig ökning av disponibel ledig tid, en resurs som i dagens 
senmoderna samhällen, till skillnad från Veblens beskrivning av överklas-
sens iögonfallande fritidskonsumtion i slutet av 1800-talet, inte kan markera 
och upprätthålla individens sociala status på samma sätt som uppvisningen 
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och konsumtionen av ekonomiska respektive materiella resurser.151 Sysslo-
löshet och påfallande ledighet från ett förvärvsarbete får i enlighet med sen-
modernitetens tidsmässiga taxonomi snarare en negativ effekt för en arbets-
lös individs sociala status.  

Bland de intervjupersoner vilka finner sig i de ekonomiska bekymmer och 
det sociala stigma som följer med en mycket lös anknytning till arbetsmark-
naden i form av deltidsarbete, kortare vikariat eller en längre tids fullständi-
ga arbetslöshet går det att urskilja två distinkta grupper med väldigt olika 
anledningar till varför de förvärvsarbetar i ringa omfattning eller inte alls. 
Den första gruppen omfattar personer som redan innan de blev arbetslösa 
hade en svag eller marginell position på arbetsmarknaden, till exempel mi-
granter eller personer med låg utbildningsnivå, främst kvinnor, vars arbets-
livskarriärer kännetecknas av många avbrott, exempelvis byten mellan olika 
yrken och längre ledigheter för tillsyn av barn eller på grund av sjukdom. 

Sammantaget påminner denna grupp i många hänseenden om de så kalla-
de tidskonventionalisterna i Hörning et al:s (1995) studie av personer som 
har gått ner i arbetstid med mellan 25 och 50 procent av heltid.152 Till skill-
nad från de egentliga tidspionjärerna, som frivilligt försöker bromsa in sitt 
vardagsliv och därigenom förverkliga ett långsammare sätt att leva, ifråga-
satte tidskonventionalisterna inte i grunden den rådande normen för hur 
mycket tid som ska ägnas åt förvärvsarbete under en vanlig arbetsvecka. I 
stället låg skälet till minskningen av förvärvsarbetstiden hos en förändring av 
externa omständigheter, som exempelvis födseln av ett barn. Den frigjorda 
tiden omvandlades inte heller i första hand till mer egentid utan användes till 
hushållsarbete, barnomsorg, stöd till en heltidsarbetande partner eller hushål-
lets fritidsaktiviteter. Tidskonventionalisterna utnyttjar sin lediga tid därmed 
på ungefär samma sätt som innan, skillnaden är att de har mer tid för fritids-
aktiviteter eller hushållsarbete. För tidskonventionalisterna förblir också 
tiden oskiljaktigt förknippad med specifika aktiviteter och varken tidshanter-
ingen eller syn på tiden ändras i någon större omfattning. Tid förblir i kon-
ventionalisternas ögon främst ett medel för att uppnå speciella mål (Hörning 
et al. 1995:122ff).  

Hos tidspionjärerna däremot ändras inte bara arbetstiden och dygnsryt-
men utan även synen på tid: tillgången till och upplevelsen av tid har blivit 
själva målet.153 Tidspionjärerna lägger till skillnad från konventionalisterna 

                                                      
151 Veblen 1970 [1899]. Enligt ekonomen Robert Frank kan fritid inte på samma sätt som 
materiella eller ekonomiska resurser användas som positionell resurs för att markera resursin-
nehavarens sociala position (Frank 1999 och 2007, se även Frank & Cook 1995). 
152 Hörning et al. 1995. Hörning och hans kollegor intervjuade 36 personer som arbetade 
mellan 20 och 32 timmar i veckan (Hörning et al. 1995:37-45). Intervjupersonerna (16 män 
och 20 kvinnor) valdes bland svarande på en tidningsannons. Urvalet syftade till att represen-
tera ett brett spektrum av ålders-, yrkes- och inkomstkategorier. 
153 Hörning et al. 1995:41: ”…time becomes endowed with a quality of its own right which 
transcends its purely functional character. It becomes de-objectified and exposed, and recog-
nized and developed as a subjective structural principle of life.” 
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inte ner mer tid på hushållsarbete, konsumtionsarbete (exempelvis prisjämfö-
relser) eller svart arbete för att kompensera den inkomstminskning som ar-
betstidsförkortningen har gett upphov till. I stället medför pionjärernas ökade 
medvetenhet om tidsdimensionens betydelse en granskning och omvärdering 
av konsumtionens och pengarnas betydelse i vårt moderna samhälle. En 
alltför hög nivå av materiellt välstånd ses som oförenlig med tidsmässigt 
välstånd, och tidspionjärerna har valt det senare (Hörning et al. 1995:4ff). 

Analysen av de två intervjumaterialen visar att svårigheten att hävda sig 
eller ens få fotfäste på arbetsmarknaden leder till en resignerande förlikning 
med den marginaliserade positionen. Respondenter med en mycket svag 
anknytning till arbetsmarknaden kan således inte ses som tidspionjärer av 
egen vilja utan snarare på grund av olika omständigheter vilka delvis eller 
helt utestänger dem från den ordinarie arbetsmarknaden. Ofta har de försökt 
få en fast anställning i flera år men till sist resulterar den upprepade upple-
velsen av oförmågan att forcera de strukturella hinder som utesluter dem från 
arbetsmarknaden i att de accepterar sitt utanförskap och försöker göra det 
bästa av situationen med dåliga ekonomiska resurser men mycket disponibel 
tid. Denna motvilliga acceptans framkommer till exempel i intervjun med en 
52 år gammal kurdisk kvinna från Iran som har bott i Katrineholm i cirka tio 
år. Efter att ha separerat från sin make är hon ensamstående med fyra barn 
mellan sex och elva år. Respondenten har en universitetsexamen motsvaran-
de en fil.kand. i ekonomi från Iran men har trots detta, samt godkända SFI-
kurser, aldrig fått en fast anställning i Sverige. Vid intervjutillfället omfattas 
hon av aktivitetsgarantin. Hushållet är tidsrikt men intervjupersonen upple-
ver att det mesta av hennes tid går åt till att sköta hushållet samt till att hjälpa 
barnen med deras utbildning och fritidsaktiviteter. Hushållets ekonomiska 
läge är mycket dåligt och hon går back med flera tusen kronor vissa måna-
der.  

Du vet, jag, jag har mycket erfarenhet bakom mig. Jag bara lägger till mer 
och mer och mer. Jag har flera av mina svenska kompisar, de frågar mig, 
“Vad ska du bli när du blir stor, [IP:s namn]?”. Jag sa, pension. De säger: 
”bara du läser och läser. Vad ska du bli?”. Jag ska bli pension. Vad an-
nars? Ja, det är det. Vad man gör måste tänka positivt, annars. Ja, vad 
ska man göra? Gråter jag, vad ska jag göra? [...] Arbetslös och fritid, du 
vet, jag har inte fritid. Jag hinner inte. Jag har inte fritid. Jag gärna om 
jag har fritid, du vet, jag kan gå och simma, jag går och promenerar, jag ... 
eller sådär. Jag behöver, jag har problem spänning i ryggen, men jag har 
inte tid att gå.  

 
Respondentens beskrivning av sin aktuella livssituation pendlar under hela 
intervjun mellan en känsla av vanmakt och galghumor med avseende på 
hennes svårigheter att få en anställning och därmed också en mindre margi-
naliserad position i det svenska samhället. Hon upplever i kontakten med 
grannar och arbetsförmedlingen att arbetslösa migranter har en väldigt låg 
status och skulle mer är gärna få ett fast arbete. Trots att hennes utländska 
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examen i ekonomi har bedömts och godkänts av Högskoleverket har hon inte 
längre någon förhoppning om att få ett arbete i ekonomi- eller finanssektorn, 
i stället försöker hon efter en praktik i en skola få arbete inom utbildning 
eller barnomsorg. Men som framgår av citatet är respondenten också medve-
ten om att det kanske aldrig blir aktuellt med en anställning för henne, att 
hon utbildar sig fram till hon får pension.  

Även om hon tar olika kurser innebär arbetslösheten att respondenten har 
ganska mycket disponibel tid jämfört med heltidsarbetande personer. I re-
spondentens ögon är denna tid dock som för många andra arbetslösa i inter-
vjumaterialet väldigt nära associerad med hennes utanförskap vilket blir 
uppenbart i hur hon bedömer och använder tiden. Ledigheten är bra att ha 
och i vissa lägen praktisk för en ensamstående mor till fyra barn men i grun-
den värdelös med tanke på hennes situation. Hennes fria tid är inte tid som 
blir över efter ett förvärvsarbete utan tid som hon försökt sälja i flera år men 
som verkar sakna värde på den svenska arbetsmarknaden. Denna värdering 
genomsyrar även respondentens syn på sin lediga tid och hon avsätter väldigt 
lite av tiden för sig själv. Hon anser till och med att hon har för lite egen 
fritid eftersom det mesta av hennes lediga tid går åt till att arbeta i hushållet, 
hjälpa barnen med deras skolgång samt organisera deras fritidsaktiviteter. 
Egna önskemål om fritidsaktiviteter som simning får stå tillbaka eftersom 
hon är väldigt mån om att barnen ska integreras i det svenska samhället vil-
ket enligt respondenten kräver en bra utbildning samt kontakt med svenskar 
via olika fritidsaktiviteter.  

Oavsett förutsättningarna och tidigare dåliga erfarenheter har responden-
ten ändå som mål få ett arbete i framtiden, inte minst eftersom en långvarig 
arbetslöshet enligt henne är destruktiv såväl för individen som för samhället. 
I citatet nedanför resonerar hon om behovet av ett fast jobb samt om sin syn 
på ekonomi, lyx och moral.  

Men, vill ändå ha jobb, fast det är svårt. Ser destruktiva med arbetslöshe-
ten, såväl för individen som för samhället i stort. Ja, måste jag ha ett jobb 
och försörja mig och leva som människa. Jag vill inte lyxliv heller, men jag 
måste man säger kan leva med, kan leva med och försörja mina barn. An-
nars jag vill inte lyx eller gå till Disneydag till Frankrike och sådär. Jag 
vill ha liv som vanlig människa lever och sådär. [...] Mm. Jag gillar inte 
pengar, det som du vet. Ja, jag hatar pengar i dag. Jag tror det finns en 
sak i mitt ... Om vi hade inte pengar vi var inte så själviska, fortfarande vi 
var där. Jag tror det är så. Man måste ha moral först, man utbilda först, 
man klarar sig som en bra människa och sådär.  

 
Respondenten växte upp i en välbärgad familj och levde under goda ekono-
miska förhållanden innan hon och hennes make tvingades lämna Iran. Hen-
nes syn på pengar verkar delvis återspegla denna bakgrund eftersom hon 
trots sina nuvarande ekonomiska bekymmer sätter moral och utbildning först 
medan hon är kritisk till värdet av ekonomiska tillgångar. Pengar tillskrivs, 
liksom arbetslöshet, en destruktiv och hämmande potential som också hotar 
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den sociala solidariteten. Denna syn på ekonomi och moral är annars vanli-
gare bland personer med en någorlunda god ekonomi.154 Önskan om ett betalt 
arbete och en ordnad ekonomi handlar för henne om att få kontroll över sitt 
liv och kunna försörja sin familj. 

I den andra gruppen bland de arbetslösa respondenterna återfinns personer 
som aktivt och medvetet har valt att förvärvsarbeta i liten omfattning eller 
inte alls. Liksom de egentliga tidspionjärer som beskrivs i Hörning et al:s 
(1995) undersökning motiveras detta beslut med en strävan efter mer egen-
tid, det vill säga tid som kan användas för egna intressen snarare än för spe-
cifika uppgifter i hushållet. Egentidens viktigaste karakteristika är att den 
inte är underkastad andra tidgivare och kontrolleras helt och hållet av indivi-
den. Önskan om en stor frihetsgrad när det gäller schemaläggningen av för-
värvsarbetstiden är påtaglig i följande citat från intervjun med en 58-årig 
kvinna som bor i Östersund. Hon bor ensam och har varit arbetslös i några år 
efter att ha jobbat med ekonomisk redovisning som delägare i ett mindre 
företag i ungefär 20 år.  

Jag har ju bytt yrke nu, ja. Jag kommer aldrig mer att gå tillbaka till kon-
tor. Det har jag sagt, även om det skulle kunna vara mer. Fast i min ålder 
får man väl inga kontorsjobb heller kanske, men jag känner att det är nog 
det sista jag ska göra. Jag trivs med det här. Det kanske hänger ihop med 
att man har varit arbetslös, att jag trivs med att kunna vara lite oregel-
bunden. Jobba någon helg och sedan jobbar jag inte på några dagar och så. 
Det trivs jag med nu, kunna gå och jobba två en dag och jobba till kvällen 
eller jobba en lördag från tio till sju och sådana här saker. Jag känner att 
jag skulle nog inte kunna sätta mig mellan åtta och tolv på en kontorsstol 
igen. Icke, det har jag gjort hela mitt liv. Det är väl konstigt? Aldrig fun-
derat på att byta yrke, funderat har man väl gjort men aldrig jobbat med 
människor eller så förut någon gång. 

 
Respondenten tog efter en längre period av arbetslöshet ett antal kurser på 
olika folkhögskolor och har efter kurserna blivit fast besluten om att inte gå 
tillbaka till ett förvärvsarbete med fasta kontorstider. Beslutet har visserligen 
inneburit att hon har väldigt låga inkomster men hon återkommer flera gång-
er under intervjun till att hon mycket hellre lever med små medel än tvingas 
gå tillbaka till ett jobb som hon inte bestämmer över. I samband med en 
folkhögskolekurs har hon vistats i Afrika och efter det börjat arbeta ideellt 
för flera biståndsorganisationer. Kurserna, hennes frivilliga arbeten och vis-
telsen i Afrika har gett henne nya perspektiv på både sitt tidigare yrke och 
arbetssituation. I efterhand är hon något fundersam över hur hon har kunnat 
stå ut så länge och övertygad om att hon inte kommer att kunna gå tillbaka 

                                                      
154 Bertholt Brecht lyfter fram detta materialistiska samband mellan människans livsuppehälle 
och moral i balladen Wovon lebt der Mensch? som ingår i Dreigroschenoper (1958[1928]). 
För de fattiga kommer maten före moralen: ”Erst kommt das Fressen, dann kommt die Mo-
ral.”  
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till ett liknande kontorsarbete med fasta tider. Perspektivbytet beskrivs av 
henne på följande sätt: 

Ja, jag tror att det var lite av det här på [folkhögskolekursens namn], lik 
förbannat, som fick mig in på en annan våg. Att jag fick insikt i lite nya 
saker kanske. Fick höra kuratorer prata om sjukdomar, ja livet, hur livet 
var. Jag tror att på något vis så vände det lite grann upp och ner på min 
tillvaro. Och sedan kan det väl vara lite grann det där när man blir en-
sam. Man har levt ett ganska lugnt liv och man har trott att det skulle så 
fortgå, att man på något vis måste göra någonting för att bryta mönster, 
flera mönster tror jag, för att må bra. 

 
Respondentens arbetslöshet sammanföll med hennes skilsmässa efter ett 
långt äktenskap som också fick upp hennes ögon för att hon i sitt tidigare 
vardagsliv varit alldeles för bunden vid andras tidsplanering. Skilsmässan i 
kombination med arbetslösheten har enligt hennes egen utsaga inneburit att 
hon fått kontroll över sitt liv på ett annat sätt än tidigare. Hon återkommer 
också flera gånger under intervjun till en planerad vistelse som volontär i 
Afrika vilket hade varit helt otänkbart nät hon fortfarande arbetade heltid.  

Flera andra respondenter beskriver samma upplevelse. Förvärvsarbete på 
heltid uppfattas som för krävande och stressigt och i slutändan som för kost-
samt när förvärvsarbetets inkomster och andra gratifikationer sätts i relation 
till förlusten av kontroll över en för stor del av den egna livstiden. För några 
är den logiska konsekvensen att gå ner i arbetstid, byta till ett yrke med friare 
arbetstider eller försöka hitta alternativa försörjningssätt. Respondenterna 
uppvisar stor medvetenhet om de ekonomiska kostnaderna som deras val 
resulterar i och flera anger att de har gjort noggranna och långfristiga beräk-
ningar av kostnaden. En respondent hade valt att säga upp sig från sitt arbete 
som optiker för att i större utsträckning kunna ägna sig åt sin familj samt sin 
hobby: hästar och ridning. Respondenten, som uppgav att hon alltid varit 
långsiktig i sitt ekonomiska tänkande, framhöll att hennes beslut hade plane-
rats under en längre tid och gjorts möjligt av att hon och hennes familj kon-
sekvent undvikit stora påkostade behov. Inkomstminskningen hade i hennes 
fall inte gjort större avtryck i vardagslivet förutom en större prismedvetenhet 
när det gäller matinköp. På längre sikt hoppades hon kunna tjäna pengar på 
sin hobby, exempelvis genom att ta hand om andras hästar, men det framgår 
tydligt av intervjusammanfattningen att rent ekonomiska aspekter var sekun-
dära för hennes val att sluta förvärvsarbeta. 

Tillfälligt avhopp – semestern som time-out 

För de flesta intervjupersoner framstår varken deltidsarbete eller ett frivilligt 
förtida avhopp från sina förvärvsarbeten som ett realistiskt alternativ. Många 
tycker att det mest lockande med en allmän arbetstidsförkortning är att de då 
skulle kunna ta det lite lugnare utan att avvika från den sociala  
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arbetstidsnormen. I stället för att drömma om ett tidsrikt, men socialt margi-
naliserat vardagsliv, projicerar många sina önskningar om mer tidsmässig 
välfärd på semestern som ett hägrande tidsreservat. Semestern framstår som 
en exotisk domän för vila och tidsmässig mångfald och ska därför helst äga 
rum utanför intervjupersonernas vardagliga sociala sammanhang. En viktig 
aspekt av semestern är för många att den äger rum på så långt avstånd – både 
rent konkret geografiskt och mer abstrakt begreppsligt – från förvärvsarbetet 
som möjligt. Denna syn på semestern som ett brott med vardagen kommer 
väl till uttryck i intervjun med en 61-årig arbetslös egenföretagare som bor i 
Östersund. Han är gift och hans hushåll är tidsrikt med goda ekonomiska 
resurser. Innan han blev arbetslös kunde han lägga ner mer än 60 timmar i 
veckan på sitt företag.  

Jag har åkt mycket till Thailand men det tycker jag inte var någon lyx 
heller. Jag åkte praktiskt taget varje år. Det är första sommaren jag är 
hemma på många, många år. Det tyckte jag inte var någon lyx för att det 
var enda möjligheten att koppla av. För då kunde ingen få tag i en. För 
var jag hemma och hade semester då gick telefonen hela tiden och man 
fick göra utryckningar och. Men jag märkte det när jag for utomlands då 
var det ju, man kände ju sig mer utvilad då när man kom tillbaka till job-
bet. När man hade fått vara riktigt ledig. För jag har ju provat på och 
hade semester och var ute i stugan och skulle, ja, stöka och snickra och 
greja. Det var ju helt omöjligt. Jag hade ju med mig telefon. Den ringde ju 
precis hela tiden. Så det var ingen mening. Men det tycker jag inte är nå-
gon lyx, de som kostar på sig en utlandsresa på semestern. Det tror jag att 
många behöver.  

 
Respondenten betonar liksom en del andra intervjupersoner betydelsen av att 
helt kunna koppla av från arbetet. Det senmoderna samhällets kommunika-
tionstekniska möjligheter och krav på tillgänglighet innebär att det krävs en 
aktiv insats för att åstadkomma denna tillfälliga utbrytning. För hans del 
misslyckades försöket med att semestra hemma eller i stugan eftersom han 
fortfarande var tillgänglig via telefon. Utomlands däremot kan han vara ledig 
på riktigt. 

Semesterresor står högt på önskelistan bland många andra arbetslösa re-
spondenter i såväl Östersund som i Sörmland men det finns en utbredd före-
ställning att man inte har förtjänat semester eftersom man inte förvärvsarbe-
tar. Semestern associeras med ett tillstånd av tid utanför förvärvsarbetet som 
är en belöning för enträgna arbetsinsatser. För arbetslösa däremot är semes-
terresor en lyx man inte har gjort sig förtjänt utav, som för följande respon-
dent, en 33 årig arbetslös man med små ekonomiska resurser som efter full-
gjorda universitetsstudier har varit arbetslös i över ett år: 

Jag ser det lite som lyx att fara på semester just nu. För mig, för min egen 
del alltså inte för andra utan, det är klart folk ska ha semester. Men för 
mig så är det väl kanske att det är lite lyxigt att åka två veckor till Kana-
rieöarna. Jag ser det som, har jag råd, förtjänar jag att åka iväg? Jag  
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måste tänka lite grann vad jag tycker. Ja, någon gång ibland tycker jag 
väl att man ska få koppla av helt enkelt. Men det behöver ju inte vara 
jämt, då tycker jag att det är lyx.  

 
Intervjupersonen är något kluven i sin syn på semesterresor. Han anser vis-
serligen att det är mer eller mindre en allmän rättighet men ställer sig tviv-
lande till om just han har gjort sig förtjänt av en semester. Behovet av att 
koppla av vägs mot dels tidigare insatser – underförstått på förvärvsarbets-
området – och dels avkopplingens frekvens, om det sker för ofta förvandlas 
det i hans ögon till lyx. En 62-årig man från Östersund som arbetade som 
högre tjänsteman innan han blev arbetslös motsätter sig starkt denna syn. 
Enligt honom bör alla ha rätt till semester, även arbetslösa. 

Ja, jag skulle vilja resa mer. För det första så får man ju inte resa om man 
är arbetslös, man får ju inte ens ha semester, nej. Men det har de ju änd-
rat på nu, och det var ju fullkomligt vansinne. De arbetslösa måste ju na-
turligtvis ha samma rätt till semester som andra. Speciellt då om man ska 
vara ansluten till aktivitetsgarantin, vilket jag heller inte har någon stör-
re högaktning för. Likaväl som att man ska, så att säga, anmäla sig varje 
dag till arbetsförmedlingen, året runt. Det är ju inte bra som det har varit. 
Det är väl det att man känner sig lite övervakad, nästan. 

Mer pengar – guldkant eller boja? 

Förändringar eller avsteg från etablerade rutiner som inte sker inom ramen 
för ett inhägnat reservat utanför vardagslivet, som till exempel semestern, 
associeras av påtagligt många respondenter med risker. I detta sammanhang 
är det framför allt högre inkomster och större ekonomiska tillgångar som av 
en del respondenter upplevs som källa till en sådan riskabel förändring. Al-
ternativet med mer ledig tid leder i dessa respondenters ögon till mindre 
omvälvande förändringar av vardagslivet än en väsentligt förbättrad ekono-
mi. Några av respondenterna betvivlar uttryckligen att större inkomster kan 
ge mer frihet på det område av vardagslivet som upplevs som mest ofri: pla-
neringen av den egna tiden. Många respondenter som i valsituationen mellan 
mer tid och mer pengar först anger att de är nöjda har därför särskilt svårt för 
alternativet med högre inkomster. Den ekonomiska förbättringen skulle en-
ligt deras synsätt inte vara odelat positivt utan medföra en del försämringar, 
främst eftersom högre ekonomisk standard förknippas med ett ännu större 
beroende av förvärvsarbetet och en ännu mer utpräglad kommodifiering av 
tiden. Denna farhåga framgår tydligt i nedanstående citat från intervjun med 
en 40-årig man (ensamstående, två barn som bor hos honom varannan vecka, 
tidsrik, ganska höga inkomster): 

[J]ag menar, många gånger så saknar man väl pengar till sina drömmar. 
Men problemet är om man får mer pengar så uppfyller man sin dröm. Då 
flyttar man fram drömmen och då vill man väl någonting annat därefter. 
(…) Det kan vara: "äej, jag vill ha en ny bil". Exempelvis, men när man 
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har skaffat ny bil, jaha. Då förflyttar man det nästa: "nä, jag vill ha en li-
ten sportbil också, nä, jag vill ha en båt, en stor båt, en stor båt ska jag 
ha". Så att det där är, jag tror att man har ju hela tiden, det du inte har 
det vill du ha. Och när du har fått det då ser du framåt och då vill du ha 
någonting annat. Först och främst vill du försöka behålla det. Men när du 
känner att du har så att säga kapacitet att behålla det du har skaffat dig, 
då blir det nog viktigare att se framåt och skaffa någonting annat. Och ju 
mer du har ju mer har du att förlora. Eller hur? Så att det blir ett helvete, 
man får slita som fan för att behålla bil och båt och hus och lilla bilen igen 
och allt det där, illavarslande ekorrhjul. 

 
Ekorrhjulet drivs enligt denna respondent av drömmar och begär efter mate-
riella ting där varje nivåökning stärker beroendet av förvärvsarbete för att 
säkra tillgångarna. Materiella tillgångar förser inte med automatik livet med 
en guldkant, enligt hans uppfattning är de snarare en källa till större ekono-
miskt beroende och osäkerhet. En annan viktig drivkraft är rädsla eftersom 
den som har nått en vis materiell standard också har mer att förlora. För att 
säkra den högre materiella standarden måste man arbeta mer vilket i respon-
dentens ögon innebär att ett tillskott av pengar i slutändan saknar ett påtag-
ligt värde. Respondenten har samtidigt redan sett till att gå ner i arbetstid och 
han är följaktligen mycket skeptisk till eventuella förändringar av sin var-
dagspraktik.  

5.4 Mer pengar – låt det goda rulla 

Flertalet av intervjupersonerna i Stockholm väljer som redan visats mer fri 
tid framför högre lön. Ett antal intervjupersoner i Stockholm önskar sig dock 
högre inkomster i stället för mer ledig tid. Sett till ett antal bakgrundsfaktorer 
är det ingen homogen grupp och även skälen som anges för valet av högre 
inkomst skiljer sig en hel del. Bland intervjupersonerna som väljer en in-
komstökning framför arbetstidsförkortning hittas inte så förvånande några 
som har väldigt låga inkomster men även, och det är kanske mer överraskan-
de, ett antal personer med väldigt höga inkomster. Tid framstår i dessa hög-
inkomsttagares ögon helt enkelt inte som en särskilt åtråvärd resurs eftersom 
ledighet inte förknippas med framgång och hög social status. Det gör där-
emot tidsbrist som därmed accepteras som en visserligen påfrestande men 
nödvändig beståndsdel av en framgångsrik yrkeskarriär och en hög befatt-
ning.  

Majoriteten av alla som väljer dock pengar gör det dock av helt andra 
skäl. Följande citat är tagna från intervjun med en 51-årig förtidspensionerad 
kvinna. Hon bor ensam i en liten lägenhet i Stockholm och har vid intervju-
tillfället stora ekonomiska problem. Hennes dåliga ekonomi sätter sin tydliga 
prägel på resonemangen kring tidsmässig respektive materiell välfärd.  
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Intervjuperson: Jag har ju bara pengar till det allra nödvändigaste och det 
räcker ju inte till det heller ibland. Eftersom pensionen är faktiskt väldigt 
liten, absolut, jag saknar pengar, till allt. Bara kunna gå ut och köpa lite 
kläder, det vore roligt.  

Intervjuare: Vad är det du främst saknar pengar för? 

Intervjuperson: Det är till mat och kläder och det här viktigaste. Jag har 
inga överdådiga önskemål. Jag skulle behöva ett par, tre, fyra tusen extra 
i månaden. Absolut. […] Ja, pengar är inte viktigt säger folk, men det är 
väldigt viktigt. Nu är ju pengar inte allt, men har man inte tillräckligt 
med pengar då är de jätteviktiga. För de som har mer än så att de klarar 
sig mer än väl, för de kanske inte pengar känns så viktigt. De har ju re-
dan. Jag tror att det kan fungera som att det som saknas när det inte 
finns, då är det viktigt. […] Ja för mig är det ju pengar som jag saknar, 
tid, det har jag redan så att jag klarar mig, även om jag skulle jobba då 
skulle jag ha det som det som det, mer pengar, det är den andra fördelen, 
att få mera pengar absolut. 

 
Respondenten hade ganska låga inkomster även innan hon blev förtidspen-
sionerad och till stor del anpassat sina behov till sitt ekonomiska läge. Hon 
köper ofta begagnat, utnyttjar sin lediga tid för att jaga extrapriser och har 
även i övrigt mycket blygsamma konsumtionsvanor. Liksom för många ar-
betslösa respondenter framstår mer ledig tid för henne inte som speciellt 
attraktiv, i hennes fall mestadels för att hon inte upplever någon tidsbrist. 
Dock upplever hon inte samma nedvärdering av hennes tid eftersom hon 
som förtidspensionär inte längre försöker sälja den. Hon ger uttryck för en 
ganska pragmatisk syn på både tid och pengar och bedömer sin nuvarande 
situation som präglad av penningbrist och tidsöverflöd. 

Även följande exempel är hämtat från intervjun med en respondent som 
vid intervjutillfället lever med ganska små inkomster. Hon är 48 år gammal 
och bor tillsammans med sin vuxna son. I samband med sina barns födelse 
började hon gå ner i förvärvsarbetstid och har sedan några år tillbaka helt 
slutat för att i stället arbeta som konstnär och författare.  

Jag upplever inte att jag har dåligt med tid, så det är mer pengar som 
skulle förändra situationen. Så det är inte tid som är problemet i mitt liv 
utan det är pengarna. Det är väldigt tydligt på det sättet. Så jag kan inte 
säga att det skulle förändra min livssituation om jag fick en massa mera 
tid. Jag har ju också valt att leva på det sättet som jag gör därför att jag 
har prioriterat tiden eller innehållet över tryggheten och pengarna. Jag 
behövde ju inte bli författare, jag kunde lika gärna ha fortsatt jobba som 
[IP:s tidigare yrke], jag kunde ha satsat på mitt tidigare yrke på ett annat 
sätt, men i stället så har jag valt att bli författare. Det är ett val som på-
verkar allt det här. Nej, för mig ger inte mer tid samma möjligheter som 
mer pengar. 

 
Respondenten har enligt sin egen bedömning redan uppnått en tillfredsstäl-
lande grad av tidsmässig välfärd men upplever att hon på grund av sina låga 
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inkomster inte kan utnyttja den till fullo. Hon saknar således inte tid men 
pengar till sociala aktiviteter som restaurangbesök tillsammans med vänner, 
kulturevenemang som teaterbesök eller utlandsresor. Det främsta skälet för 
hennes val att byta arbete var emellertid inte att få mer ledig tid utan hennes 
önskan att arbeta som författare. Detta beslut förde med sig en ekonomisk 
försämring som dock i hennes ögon vägs upp av att hon själv bestämmer 
över sina arbetsuppgifter och sin tid. 

Utan jobb och pengar – ett vardagsliv i obalans 

Bland de arbetslösa respondenterna i såväl Stockholmsintervjuerna som i 
Östersund och Sörmland återfinns en mycket lägre andel individer som upp-
ger sig vara nöjda med vardagslivets balans av materiell och tidsmässig väl-
färd i jämförelsen med intervjupersonerna som förvärvsarbetar. Majoriteten 
bland de arbetslösa intervjupersonerna berättar att de är missnöjda med sin 
ekonomiska situation som i många fall är ansträngd till följd av en längre 
tids arbetslöshet.155 Inskränkningar när det gäller inköp av matvaror samt 
semesterresor är två ofta återkommande klagomål som framförs av intervju-
personerna. Semesterresor förhindras inte enbart av bristen på ekonomiska 
resurser utan även av kravet på regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen 
vilket av många upplevs som ett kännbart strukturellt hinder för ett normalt 
vardagsliv. De arbetslösas vardagsliv hamnar i otakt med den arbetande be-
folkningen vardagsrytm, inte minst eftersom de genom arbetslösheten har 
tappat sina legitima anspråk på tidsmässiga allmänningar som är förbehållna 
för förvärvsarbetande, exempelvis helger eller semester. 

Känslan av att ha tappat kontrollen över den egna tidsplaneringen är star-
kast hos intervjupersoner vars partner förvärvsarbetar eftersom de tvingas 
hantera såväl partnerns krav på semesterresor och avkoppling som arbets-
förmedlingens krav att stå till arbetsmarknadens förfogande. Dilemmat blir 
tydligt i följande citat från intervjun med en 34-årig kvinna som tillsammans 
med sin förvärvsarbetande make bor i Mariefred (tidsrikt hushåll med två 
vuxna, genomsnittliga ekonomiska resurser, intervjupersonen har varit ar-
betslös i 9 månader). Fram till arbetslösheten var hon fast anställd som eko-
nomiassistent i mer än 10 år.  

Semester, ja, där har du ju ett riktigt känsligt ämne hos oss just nu. Mar-
tin [intervjupersonens make] vill gärna att vi åker utomlands, två eller tre 
veckor till Grekland eller Malta. Och det förstår jag väl, han jobbar ju väl-
digt mycket och då vill han att vi åker iväg, tar det lugnt liksom och upp-
lever något nytt tillsammans. Men jag har ju inga semesterdagar att ta ut. 

                                                      
155 Ett av kriterierna för urvalet av arbetslösa respondenter i Östersund respektive Sörmland 
var att de skulle ha varit inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i en samman-
hängande tidsperiod av minst sex månader. För arbetslösa respondenter i Stockholm fanns 
inget liknande urvalskriterium. En mer utförlig beskrivning av intervjumaterialen finns i 
kapitel tre.  
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Det är ju inte så att jag måste anmäla mig till arbetsförmedlingen varje 
dag men de har förstås koll och det ligger även i mitt intresse att hålla 
kontakt, ja, fast kanske tveksamt om jag verkligen kan få nytt jobb på det 
sättet, via arbetsförmedlingen. [...] Det blir en stressig situation, om vi 
inte åker iväg blir det nästan som ett straff för honom, jag menar, han 
straffas för min arbetslöshet han också.  

 
Intervjupersonens make tjänar relativt mycket pengar samtidigt som hushål-
lets ekonomi inte belastas av stora fasta kostnader (paret har exempelvis inga 
bostadslån) vilket innebär att arbetslöshetens ekonomiska påfrestningar av 
henne beskrivs som kännbara men inte alltför tunga. Däremot utgör makens 
önskemål om en längre utlandssemester en möjlig konfliktkälla eftersom det 
krockar med hennes arbetssökande och arbetsförmedlingens rutiner. Re-
spondenten beskriver situationen som extra besvärande eftersom hon tvingas 
försöka jämka makens och arbetsförmedlingens krav. Makens anspråk på en 
utlandsresa och nya upplevelser legitimeras av hans förvärvsarbete men ar-
betsförmedlingens förväntningar på att hon står till arbetsmarknadens förfo-
gande och håller kontakt framstår i hennes ögon också som berättigade, även 
om hon uttrycker en viss tvekan om huruvida kontakten med arbetsförmed-
lingen verkligen kan hjälpa henne att hitta ett nytt jobb. Denna koppling 
mellan legitima önskemål om semester och arbetsinsatser, där semestern 
framställs som ett tidsreservat eller tidsmässig allmänning som endast den 
som förvärvsarbetar får rättmätig tillgång till, ligger som redan diskuterats 
helt i linje med tidsanvändningens moraliska taxonomi under senmoder-
niteten. 

Intervjupersonen är uppenbarligen stressad av att ansvaret för att makens 
semesterplaner går om intet hamnar hos henne och inte hos arbetsförmed-
lingen. Hennes situation som arbetslös frammanar skuldkänslor eftersom hon 
befarar att maken riskerar att bestraffas för hennes tillkortakommanden på 
arbetsmarknaden, det vill säga hennes oförmåga att kunna sälja sin arbets-
kraft. Konflikten framstår som än mer obehaglig för henne då den så tydligt 
exponerar förlusten av kontroll och inflytande över den egna tidsanvänd-
ningen. En långfristig planering med semesterdagar att ta ut tillstår efter den 
kapitalistiska transformationen av mänsklig tid till en handelsvara endast 
förvärvsarbetande personer som framgångsrikt har marknadsfört och sålt sin 
tid. Semestern och rätten att själv disponera sin tid under några veckors 
sammanhängande ledighet utgör en kompensation för förlusten av denna rätt 
under resten av året. Arbetslösa, som enligt samma logik inte behöver kom-
penseras utan på heltid ska leta efter en köpare av sin tid, får finna sig i en 
långtgående kontrollförlust när det gäller sin långfristiga tidsplanering som i 
hög grad styrs av arbetsförmedlingens förhållningsorder och riktlinjer. Lik-
nande beskrivningar av kontrollförlust och en försiktig kritik av arbetsför-
medlingens och a-kassans hantering av semesterfrågan framkommer i flera 
intervjuer med arbetslösa respondenter men hos en del relativiseras denna 
klagan i samma andetag som den yppas. Dessa respondenter har anammat 
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arbetsetikens hegemoniska syn på semester som en belöning för träget för-
värvsarbete och framhåller att de visserligen saknar möjligheten att åka på en 
semesterresa men att de inte har gjort sig förtjänt av semester så länge de är 
arbetslösa.  

Upplevelsen av utanförskap från det omgivande samhället när det gäller 
den vardagliga tidshanteringen beskrivs på ett slående sätt i nedanstående 
citat från intervjun med en 38-årig kvinna som har varit arbetslös i över ett 
år. Innan hon blev arbetslös arbetade respondenten bland annat som söm-
merska, industriarbetare och vikarie inom den kommunala barnomsorgen. 
Hon och hennes sjukpensionerade make bor i Katrineholm i ett tidsrikt hus-
håll med mycket dålig ekonomi (hennes sex barn som är mellan 5 och 15 år 
gamla bor vid intervjutillfället inte i hushållet).  

I och med att man är arbetslös också så blir man ju, man blir faktiskt mer 
isolerad. För att på dagarna när man är ledig så jobbar ju ens kompisar. 
Och på helgerna vet man ju att de är trötta, så då drar man ju sig lite 
grann för att åka till dem. Så det, så är det ju. Och man själv blir ju myck-
et slöare och latare också när man går arbetslös, även om man försöker att 
hålla sig i trim. För man vet ju ändå att det kan ju bli det att man får ar-
bete och måste ha sina tider och det här, men man blir väldigt lätt förslö-
ad. Ja, det är ju det att man har ju inga tider att passa och man behöver ju 
inte gå upp en speciell tid och det. Maken är ju alltid morgonpigg så han 
går ju alltid upp tidigt. Men som jag då kan ju ligga längre om jag vill, 
men jag försöker ju gå upp någorlunda i tid. Jag känner ju andra som är 
arbetslösa, det finns ju de som ligger till tolv, ett på dagarna och då har 
man ju förstört halva dagen. Och sedan får man då väl ett arbete eller ut-
bildning någonting då orkar man ju inte gå upp sedan. … Och sedan att 
man kan ju inte unna sig så mycket va, man kan inte unna sig en god 
middag ute, man kan inte unna sig att resa bort ett tag och sådana där 
grejer va. Och om man säger, det gör ju också att man har ju fått skulder 
så att, naturligtvis va blir det ju det att det tär ju på ekonomin så också. 
Det försvårar ju hela ens livssituation. 

 
Respondenten redogörelse av den långvariga arbetslöshetens effekter vittnar 
om arbetslöshetens dubbla påfrestningar, dels på hushållets ekonomi och 
dels på respondentens vardagsliv och sociala umgänge. Arbetslösheten får en 
isolerande effekt eftersom hennes nya vardagsliv saknar beröringspunkter 
med vännernas vardagsrytm som fortfarande styrs av förvärvsarbetet. Re-
spondenten känner även obehag inför att träffa sina vänner på helgerna som 
annars utgör en traditionell tidsmässig allmänning reserverad för socialt um-
gänge med släkt, vänner och bekanta. Denna reservation implicerar dock ett 
förvärvsarbete under arbetsveckan och respondentens tvekan inför att besöka 
sina förvärvsarbetande kompisar uttrycker nog inte enbart omsorg om de 
trötta vännerna. Det förefaller osannolikt att vännernas trötthet utgjorde nå-
got hinder för helgbesök när hon själv förvärvsarbetade utan hennes betänk-
ligheter hänger snarare ihop med hennes nya status som arbetslös. Utan eget 
förvärvsarbete har hon, som enligt egen utsaga latar sig under veckans  
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arbetsdagar, inte längre samma rätt att inkräkta på vännernas helgvila. Den 
ideologiska upphöjningen av förvärvsarbetet till moralisk måttstock för 
människans hela tidsanvändning innebär att arbetslösa får finna sig i att de-
ras temporala livsvärld och vardagsrytm inte har samma dignitet som den 
förvärvsarbetande befolkningens. Arbetslösheten ger på så sätt upphov till 
ett tillstånd av osamtidighet och upprättar temporala barriärer som utestänger 
arbetslösa från deras tidigare sociala sammanhang. 

Intervjupersonen i citatet ovan är medveten om arbetslöshetens inverkan 
på hennes vardagliga tidshantering i beskrivningen av sig själv som slöare 
och latare än innan hon blev arbetslös. Hon försöker dock aktivt motverka 
arbetslöshetens negativa effekter för att inte helt tappa kontrollen över sina 
vardagliga rutiner och därmed bevara chansen att snabbt kunna återgå till 
livet som förvärvsarbetande. Trots att flertalet av de arbetslösa responden-
terna hoppas på en förbättrad privatekonomi i framtiden framkommer i 
många intervjuer en tydlig rädsla att en tillfällig minskning av hushållets 
utgifts- och konsumtionsnivå riskerar att bli permanent. Hos flera intervju-
personer yttras samma farhåga inför en varaktig förändring av vardagslivets 
rutiner när det gäller den ökade tillgången till ledig tid även om den beskrivs 
i uppskattande ordalag för stunden, ofta lite skämtsamt framställd som en 
sorts ofrivillig semester. I ett mer långfristigt perspektiv uppfattas dock le-
digheten från förvärvsarbete som potentiellt stigmatiserande. Så här säger 
exempelvis en 54-årig man som bor i Östersund (hushåll med två vuxna, 
mycket tidsrikt med genomsnittliga ekonomiska resurser). Han har bland 
annat arbetat som montör och varit arbetslös i cirka nio månader: 

Jag får alltså, jag har hela dagarna till förfogande för mitt eget liv så att 
säga. Jag får göra det jag vill göra, tycker det är roligt. Jag är fortfarande 
frisk och förhoppningsvis kommer att vara frisk några år till. Ja, jag har 
ju så att säga haft nytta av den här ledigheten. För hade jag varit sjuk, då 
hade jag inte haft så stor nytta av den här ledigheten. Men nu när jag är 
frisk och så att säga arbetsför så kan jag ju göra saker och ting som jag 
inte hade kunnat gjort om jag hade jobbat. Och det har nästan blivit lite 
för mycket av det goda. Men så fort jag får en anställning igen blir det en 
återgång till hur det var innan, med arbete och ledighet mer i balans. Jag 
tror det tar ett tag innan man lär sig leva som normalt folk igen, men jag 
ser fram emot det. Till dess tar jag vara på tiden, den kommer ju inte till-
baka så att säga. 

 
Citatet ger prov på att respondenten är tvehågsen om den lediga tidens värde. 
Å ena sidan har han kunnat dra nytta av ledigheten och satsat mer tid på 
aktiviteter som han hade svårt att hinna med när han förvärvsarbetade, bland 
underhållsarbete på bostaden och långa promenader med sin hustru och hun-
den. En annan mycket tidskrävande aktivitet som han enligt egen utsaga 
endast kunnat genomföra på grund av arbetslösheten var hans ideella arbete 
med organiseringen och genomförandet av en stor internationell idrottstäv-
ling i Östersund. Respondenten är mycket entusiastisk i sin beskrivning av 
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möjligheten till detta omfattande ideella engagemang, inte minst eftersom 
han under en tid figurerade mycket i media och blev en lokal kändis. Hans 
ideella arbete skulle i enlighet med Arendts terminologi kunna betecknas 
som kommunikativt handlande (Arendt 2002[1958]:382ff). Det faktum att 
hans insatser blev väldigt synliga i ett offentligt sammanhang framhävde det 
ideella arbetets sociala och integrativa karaktär som ett positivt bidrag till det 
gemensamma lokalsamhället. Kändisskapet lyfte dessutom fram betydelsen 
av hans ideella insatser även i hans sociala omgivning och markerade således 
tydligt att han inte går sysslolös under sin arbetslöshet utan använder den för 
såväl personlig utveckling som det allmännas bästa, trots att han inte får 
betalt för den tid som användes för det ideella engagemanget. Till skillnad 
från många andra vars ideella arbete utanför förvärvsarbetet förblir mer eller 
mindre obemärkt – och därmed räknas som mindre värd – innebar kändis-
skapet således ett sätt att värdera ideellt arbete på andra grunder än i relation 
till pengar (Pahl 1997:40). Den lediga tiden beskrivs nästan som en skänk 
från ovan eftersom arbetslösheten gav respondenten möjlighet att under en 
längre tid syssla med ett av hans stora fritidsintressen. 

Å andra sidan påpekar respondenten att hans till synes givande ledighet 
och goda tillgång till disponibel tid i själva verket är resultatet av en vardag 
ur balans, en vardag som i hans ögon innebär att han inte längre lever som 
normalt folk. Kluvenheten illustrerar genomslaget av normativiteten hos den 
vardagliga tidsanvändningen som är helt styrd av förvärvsarbetets tidsmässi-
ga krav. När vardagen inte längre kretsar kring förvärvsarbetet minskas i 
längden värdet av den lediga tiden och alternativa sysselsättningar som inte 
går ut på att sälja sin tid. I respondentens fall krävde det ideella engage-
manget under en period nästan all hans lediga tid, utan förvärvsarbetets 
tidsmässiga ram med skarpa gränser mellan arbetstid och ledighet blev det 
”nästan lite för mycket”. Respondenten saknade således en tidgivare för 
ledighet under perioden för det ideella engagemanget. Och trots möjligheten 
att under en längre tid kunna använda sin lediga tid till en socialt accepterad 
ideell aktivitet förblir återgången till ett vardagsliv styrd av förvärvsarbetets 
rytm ett mål som respondenten ser fram emot. 

Upplevelsen av ett vardagsliv ur balans är framträdande i många intervju-
er med arbetslösa, i synnerhet hos respondenter som innan arbetslösheten 
haft fasta anställningar i några år. Hos många av dessa respondenter uttrycks 
dessutom en förhoppning om att kunna upprätthålla åtminstone en del av de 
vardagliga rutiner man hade innan man blev arbetslös. Syftet är tvåfaldigt, 
för det första vill många arbetslösa upprätthålla en fasad som skylar osamti-
digheten i och med att de demonstrativt uppvisar samma vardagsrytm som 
de förvärvsarbetande människorna i sin närhet. Denna tendens är tydligast i 
intervjuerna med respondenter som bor i mindre samhällen med hög grad av 
social kontroll. För det andra är många arbetslösa, på samma sätt responden-
ten ovan eller den 38-åriga kvinnan från Katrineholm, rädda att tappa sina 
vardagliga rutiner och därmed fotfästet i vardagen, vilket i slutändan kan 
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äventyra deras möjligheter att få ett nytt avlönat arbete eftersom det förutsät-
ter att de utan större svårigheter kan återgå till en vardag som styrs av för-
värvsarbetslivets temporala rutiner.  

I vissa fall framstår det ideella arbetet närmast som ett oavlönat förvärvs-
arbete men till skillnad från förvärvsarbetet styrs individens tidsanvändning 
inte längre av behovet av att sälja sin tid, i stället kan tiden ägnas åt aktivite-
ter som individen själv upplever som meningsfulla. Det ideella engagemang-
et kan ibland vara så omfattande och tidskrävande att respondenten när det 
gäller vardaglig tidsanvändning inte upplever någon större skillnad jämfört 
med situationen innan arbetslösheten. Trots att ett ideellt arbete inte är lik-
värdigt ett förvärvsarbete, som är det ultimata beviset för att ens tid är värde-
full nog att någon vill köpa den, innebär det således ett skydd mot att hamna 
i osamtidighet utanför de förvärvsarbetandes vardagsrytm. Dessutom är det 
inte lika stigmatiserande som total sysslolöshet. Det samlade intrycket från 
intervjumaterialet är att de flesta arbetslösa eftersträvar att så fort som möj-
ligt få ett nytt förvärvsarbete för att återställa balansen i sin vardag även om 
det innebär att de på nytt får underkasta sig förvärvsarbetets tidsregim som 
innebär mindre ledig tid och mer stress men också rätt slags pengar. Priset 
för arbetslöshetens lediga tid, bland annat kontrollförlust, osamtidighet och 
stigmatisering, upplevs emellertid som alldeles för högt, i synnerhet eftersom 
förvärvsarbetsideologin och de osamtida stukturerna innebär att ledigheten i 
såväl deras egna som i andras ögon framstår som andra klassens fritid.  

I det egna anletes svett – eller någon annans 

Majoriteten av intervjupersoner i Stockholmsmaterialet föredrar som nämnts 
mindre arbetstid framför högre inkomster. Undantagen utgörs främst av tids-
rika individer med låga inkomster men intressant nog även av ett fåtal tids-
fattiga personer med höga till mycket höga inkomster (i ett fall mer än 
200 000 kr i månaden). En kvinnlig intervjuperson vill enligt egen utsaga 
inte gå ner i arbetstid eftersom hon trivs med sin situation på arbetet och är 
rädd för att rubba balansen i sitt vardagsliv. Hon uppger således ungefär 
samma skäl för sitt val av mer pengar som intervjupersonerna som inte ville 
välja mellan tid och pengar (se under rubriken 5.2 Det är bra som det är!). 
De övriga höginkomsttagare som föredrar mer pengar är samtliga män som 
har ledande befattningar i privata företag. Trots att alla beskriver ett mycket 
jäktat vardagsliv som präglas av mycket långa arbetsdagar och tidsbrist be-
skrivs pengar som en mycket viktigare resurs än tid av två skäl. När inter-
vjupersonerna reflekterar kring olika sätt att ersättas för utförda arbetsinsat-
ser framstår pengar som den enda tänkbara belöningen, andra typer av er-
sättningar, som mer semester, ligger utanför deras föreställningsvärld och 
diskuteras inte. För det andra är pengar och materiella resurser ett även utåt 
synligt tecken på framgång på ett helt annat sätt än ledig tid. Respondenten 
som kommer till tals i följande intervjucitat är en man i 50-årsåldern som bor 
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ensam men delar vårdnaden om ett barn i tonåren. Under intervjuns gång 
återkommer han till sina långa arbetsdagar vilket dock inte är förhandlings-
bart som han själv uttrycker det. Trots att han saknar tid för det mesta, från 
fritidsaktiviteter med sina barn till egentid för att koppla av, väljer han mer 
pengar: 

Intervjuperson: Jag skulle inte säga att jag saknar pengar. Det vore ju, 
man skulle kunna, jag säger så här att hade man mera pengar skulle man 
ta och flyga upp till Åre, så flyger upp då på fredagskvällen och göra det 
kanske tre fyra gånger under ett halvår lördag söndag. Visst det skulle 
kosta pengar men jag skulle säkert lägga pengarna på det om jag hade 
mer pengar, men jag kan inte säga att jag saknar det för den skull. Jag 
försöker se pragmatiskt på det där med pengar att om man tjänar mera 
pengar så är det ju inte bara liksom ”Å nu är man rik” eller någonting 
utan känna att man har en större säkerhet för vad framtiden kan visa vad 
som kan komma. Har jag mer pengar säg, man vet ju inte man kanske är 
arbetslös om två månader det har man ju ingen aning om va. Och har man 
då en större peng på banken eller i aktier eller något som är säkert då be-
höver man inte bli lika orolig för då vet man ”Jag kan bo kvar här i ett år 
kan bo här i två år bo i tre år även om jag inte har fått ett nytt jobb” Det 
är en säkerhet och det är då en trygghet. Så mer pengar kan ju bli en 
trygghet i stället för att man inte har någonting och blir arbetslös och har 
ett dyrt boende och märker att här kan jag bo kvar i fyra månader sen 
måste jag sälja. Den situationen vill inte jag sätta mig i.  

Intervjuare: Vad tycker du är mest tilltalande av de här båda alternati-
ven, Om du nu skulle välja, mer pengar eller mer tid?  

Intervjuperson: Mm. Definitivt nu mer pengar. Det skulle jag göra. Bero-
ende på att jag kanske skulle kunna säga att om jag får mer pengar nu 
kan jag få mer fritid sen. Äh mer fritid nu skulle jag nog inte, kanske på 
sommarhalvåret att vara ledig någon dag i veckan lite grann men nää, jag 
skulle välja mer pengar. Det skulle jag med bibehållen arbetsinsats. 

 
Pengarnas viktigaste funktioner är enligt den här intervjupersonen att de dels 
ger status och dels garanterar en grundläggande trygghet i vardagslivet. Ef-
tersom en arbetstidsförkortning ändå framstår som otänkbart för honom väl-
jer han pengar som kan användas för att finansiera olika typer av fritidsakti-
viteter. Han funderar dels på kortresor till Åre men också kring att eventuellt 
använda pengarna för att få mer fritid i ett långfristigt perspektiv. Dessa fun-
deringar är dock, i jämförelse med trygghetsmotivet, väldigt försiktiga och 
snarare uttryck för önsketänkande än en verklig möjlighet till större tidsmäs-
sig välfärd för hans del. 

I följande intervjucitat framträder mer konkreta planer på att använda en 
betydande inkomstökning till att öka den materiella konsumtionen. Även 
denna intervjuperson, en 45-årig man som bor med sin maka och tre barn i 
ett mycket tidsfattigt hushåll, påtalar flera gånger under intervjun att han 
saknar tid för det mesta och att han ofta är stressad. Också han anser att en 
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arbetstidsförkortning är helt utesluten med tanke på hans arbetsuppgifter som 
ingen annan skulle kunna ta över.  

Intervjuare: Finns det någonting som du saknar pengar för i dag? 

Intervjuperson: Det beror på hur man beskriver begreppet saknar, det är 
klart att ja jag saknar pengar för att köpa en stor vacker herrgård och ett 
litet slott i Frankrike, ja det gör jag. För det dagliga som snurrar runt mig 
det beror på vilka ambitionsnivåer man sätter upp naturligt men det spe-
lar ingen roll hur mycket pengar man har så saknar man alltid pengar för 
någonting annat. Saknar pengar för att bli storägare i något trevligt bolag 
som man skulle kunde driva vidare, alltså ja. … Ja, jag har svårt att se en 
situation där jag skulle känna att jag hade tillräckligt mycket egentligen, 
för det finns alltid, det finns så mycket som jag skulle vilja göra och det är 
så mycket dörrar man skulle kunna öppna med pengar på olika sätt för att 
få göra olika roliga saker, så det verkar vara ett oändligt behov som finns 
där. 

 
Även om intervjupersonen tar ut svängarna rejält är det uppenbart att han 
mycket väl kan tänka sig en kraftig ökning av hushållets redan mycket om-
fattande konsumtion. Pengar är i hans ögon den främsta resursen för att kun-
na förverkliga alla hans ambitioner och säkerställa ett gott liv åt sig själv och 
sin familj. Samtidigt står denna ohämmade och expansiva tillväxtönskan i 
uppenbar motsättning till hans upplevelse av tidsbrist och stress. Även han är 
medveten om att drömmen om det goda livet inte enbart kan uppfyllas ge-
nom en kontinuerlig ökning av materiella tillgångar. Lösningen blir i hans 
fall en reflektion kring möjligheten att få mer ledig tid genom att köpa hus-
hållsnära tjänster. På så sätt tror han att familjen kan få mer disponibel tid 
som lämnar utrymme för familjens egen tidsrytm och familjemedlemmarnas 
egentid. 

Intervjuperson: Det vore på många sätt att föredra, men det där med mer 
pengar skulle naturligtvis innebära möjligheter att förändra många saker. 
Både boende och möjlighet att köpa mera tjänster som skulle frigöra tid i 
mångt och mycket. 

Intervjuare: Vilka tjänster tänker du på då? 

Intervjuperson: Det är hushållstjänster…. Ja det är klart att då skulle 
man ta hem mera hantverkare för att lösa olika saker hemma också na-
turligtvis. 

 
Liknande resonemang förekommer i ett flertal andra intervjuer, i de flesta 
fallen i tidsfattiga hushåll med goda ekonomiska resurser även om det inte 
rör sig om lika stora resurser som hos intervjupersonen i förra exemplet. En 
39-årig man som bor i ett tidsfattigt hushåll med goda inkomster funderar 
också på möjligheten att köpa hushållsnära tjänster. Hushållet omfattar även 
hans fru och två små barn. 
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Oj. 50 procent mer nettolön? Herregud, ja. Jag är rädd för att vi bara skul-
le dra på oss ännu mer kostnader. Nej, men det första är väl att, nu lever 
ju inte vi på marginalen, vi biter ju inte på naglarna, det är ju inte det, 
men, absolut så skulle vi ju köpa in mer hushållstjänster. Vi skulle köpa, 
nummer ett är att köpa städhjälp, definitivt. … Och hjälp med tvätt och 
strykning. Det är säkert två gånger i veckan vi pratar om. Plus barnvakt 
oftare, plus, som vi såg, vi hade vänner hemma här för två helger sedan på 
lite mat och cocktail. När de väl har gått så är man helt färdig och konsta-
terar att man inte har hunnit prata med någon under kvällen för att man 
bara flänger runt och försöker se till att alla har det de ska. Då sa vi det: 
”tänk om vi hade råd att ta in någon som en sån här kväll liksom lagade 
maten och serverade.” Jag menar, det kanske kostar 1500 spänn eller 
2000, jag vet inte, men hade man råd med det så skulle det vara toppen. 
Det är typiskt en sån grej. Om man väl har någon hemma, mer än då en 
familj, kanske två, tre fyra familjer, skulle det vara helt underbart att ta 
in någon som fixar allting. Så att den typen av grejer skulle vi absolut läg-
ga mer pengar på. 

 
Innan intervjupersonen började reflektera kring effekten av en inkomstök-
ning underströk han betydelsen av mer tid med familjen och han var lyrisk 
inför möjligheten att kunna stanna hemma med sina barn en extra vardag. 
Under intervjuns gång kommer han dock fram till att mer ledig tid ändå inte 
är det mest lockande alternativet eftersom det inte skulle förändra hans var-
dagsliv i den utsträckning han eftertraktar. En väsentligt högre inkomst skul-
le emellertid innebära möjligheten att frigöra honom och hans fru från en del 
tröttsamma göromål i hushållet som städning och tvätt. Med utgångspunkt i 
dessa rätt vanliga hushållsnära tjänster börjar han sedan fantisera om möjlig-
heten att kunna hyra in tjänstefolk som kan underlätta familjens sociala eve-
nemang och fester. I enlighet med dessa visioner om allehanda hushållsnära 
tjänster ska den mänskliga tiden inte alls dekommodifieras. I stället ska allt 
fler områden av vardagslivet, även mindre sammankomster med vänner och 
bekanta, transformeras till en integrerad del av den kapitalistiska ekonomin. 
Intervjupersonen säljer sin tid för att kunna köpa mer ledig tid med hjälp av 
hushållsnära tjänster. Tiden som frigörs på så sätt förefaller dessutom i en-
lighet med tidens moraliska ekonomi vara mer värdefull än tid som frigörs 
genom en arbetstidsförkortning. Respondentens uppfattning ger en bra fing-
ervisning inte bara på den kapitalistiska ekonomins temporala logik utan 
också dess övertygande kraft. 

5.5 Sammanfattning 

I analysen av intervjuerna med personer från Stockholm, Sörmland och Ös-
tersund framkom många exempel som stödjer beskrivningen av ett accelere-
rat vardagsliv präglat av tidsbrist och stress. Kapitlets genomgång av de två 
intervjumaterialen har också visat att det finns ett antal sinsemellan ganska 
skilda perspektiv på relationen mellan tid, ekonomiska resurser och välfärd. 
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Många intervjupersoner ger uttryck för ett behov av större tidsmässig välfärd 
som behöver integreras i mycket högre grad i det traditionella välfärdsbe-
greppet. Ett ofta återkommande argument är längtan efter mer tid för sig 
själv och familjen, ett annat att den lediga tiden i dag i för hög utsträckning 
är kopplad till lönearbetets krav vilket också avspeglar sig i värderingen av 
den kommodifierade tiden. Tiden förknippas i hög utsträckning med dess 
varuvärde men det finns en del indikationer på avståndstagande från denna 
förvandling av den mänskliga tiden till en handelsvara. Några personer reso-
nerar kring möjligheten att frigöra en mindre eller större del av sitt eget var-
dagsliv från den kapitalistiska tidsetiken enligt vilken tidens värde bestäms i 
relation till hur efterfrågad den är. Dessa reflektioner framförs dels av perso-
ner som redan i varierande utsträckning har gått ner i arbetstid och dels av 
många heltidsarbetande barnföräldrar som lever i hushåll med höga inkoms-
ter och utpräglad tidsbrist. Men även mer tidsrika intervjupersoner med ge-
nomsnittligt eller till och med lågt antal förvärvsarbetstimmar beskriver var-
dagslivet som stressat och överlastat med för många förpliktelser och val-
möjligheter. Tvärtemot den ideologiska upphöjningen av valfriheten som en 
automatisk berikning av livskvalitén upplevs många gånger inte valmöjlig-
heterna som en tillgång utan som en belastning eftersom valen kräver tid, 
samtidigt som alternativen av många anses som tämligen likvärdiga. 

Tidsfattiga med stora ekonomiska resurser är den grupp vars livssituation 
vanligtvis förknippas med en hög grad av stress och tidsbrist. Inom denna 
kategori återfinns också många intervjupersoner som har väldigt långa ar-
betsdagar. Dessutom berättar ett flertal respondenter från denna grupp om 
höga krav på ständigt ansvar och tillgänglighet även på fritiden eller under 
semestern. Majoriteten av dessa skulle också välja mer tid även om det fanns 
några få intervjupersoner med höga inkomster som föredrar ännu större eko-
nomiska resurser, delvis i syfte att kunna köpa sig mer ledig tid. Tidsfattiga 
med små ekonomiska resurser ter sig ur ett välfärdsperspektiv som den mest 
utsatta gruppen men även i denna grupp överväger preferensen för mer fritid. 
I materialet finns också ett fåtal tidsrika individer med stora ekonomiska 
resurser. Alla har valt att arbeta deltid. Kategorin utmärks av att intervjuper-
sonerna är välutbildade, lite äldre och i en livsfas där det finns färre normati-
va restriktioner när det gäller att minska förvärvsarbetstimmarna. Inom den-
na grupp finns några tidspionjärer som prioriterar tillgången till egentid 
framför ekonomiska resurser eller en fortsatt yrkeskarriär, ett val som inte 
förefaller speciellt betungande eftersom de har det bra ställt och känner sig 
trygga i sin yrkesroll även som deltidsarbetande. Bland tidsrika med små 
ekonomiska resurser är synen på temporala respektive ekonomiska resurser 
mer kluven. Mer ledig tid betyder inte med nödvändighet tidsmässig välfärd. 
Ledighet på grund av en långvarig arbetslöshet innebär ofta att den disponib-
la tiden stigmatiseras och värderas lågt i såväl den arbetslösa individens och 
omgivningens ögon eftersom den lediga tiden ses som resultat av att indivi-
dens tid inte är en eftertraktad vara på arbetsmarknaden. Ett annat skäl till att 
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den lediga tiden upplevs som värdelös är känslan av kontrollförlust över 
vardagens utformning. Tidsmässig välfärd innebär också friheten att etablera 
individuella tidsanvändningsmönster och tidsrytmer och många arbetslösa 
upplever att de inte kan spendera sin lediga tid som de själva vill. Det finns 
emellertid även flera tidsrika respondenter med små ekonomiska medel som 
finner sig väl tillrätta med situationen. De har själva valt att ha en lös an-
knytning till arbetsmarknaden och känner inte social kontroll eller press att 
förvärvsarbeta i lika stor utsträckning som andra arbetslösa. 

Kvinnorna upplever generellt att de negativa effekterna av tidens moralis-
ka ekonomi drabbar dem i större utsträckning än männen. De förvärvsarbetar 
i nästan samma utsträckning samtidigt som de även i början av 2000-talet 
tvingas axla en betydande del av det praktiska respektive emotionella ansva-
ret för hushållsarbete och omsorg. I enlighet med den kapitalistiska värde-
produktionens hegemoniska logik har dessa arbetsinsatser avskiljts från den 
samhälleligt nödvändiga produktionen, för vilken dock detta obetalda arbete 
i många fall utgör en central förutsättning (jfr. Glucksmann 1995 och Scholz 
2000). Ändå tillskrivs tiden som kvinnorna avsätter till denna del av sin 
dubbla arbetsbelastning ett mycket lågt värde. 

Analysen i detta kapitel har visat på samexistensen av olika temporala 
livsvärldar som i hög utsträckning kännetecknas av att tidens värde kopplas 
till hela livssituationen där förvärvsarbetet – eller dess frånvaro – spelar en 
central roll. Även tidigare förvärvsarbetsinsatser är emellertid betydelsefulla 
för det värde som individer tillskriver sin tid vilket exemplen med nästan 
pensionerade respondenter visar. Strävan efter en god materiell standard är 
visserligen fortfarande en central komponent i människors syn på välfärd 
men få intervjupersoner arbetar heltid eller mer enbart för pengarnas skull. 
Tvärtemot en utbredd föreställning uppger ingen intervjuperson att det är 
penningbegär eller girighet som är anledningen till långa arbetsdagar och ett 
accelererande vardagsliv; självmedvetna eller frispråkiga skattsamlarna lyser 
med sin frånvaro i intervjumaterialen. Några intervjupersoner känner sig 
tvungna att arbeta mycket för att kunna hålla samma materiella standard som 
signifikanta andra i deras sociala omgivning men i de flesta fall handlar be-
slutet om att inte gå ner i arbetstid om rädsla, till exempel rädsla att sticka ut 
om man jobbar deltid och därigenom lättare riskera att bli av med sitt arbete. 
I flera intervjuer nämndes liknande strukturella hinder i förvärvsarbetslivet 
för att förverkliga drömmen om ett mer tidsrikt vardagsliv. En partiell de-
kommodifiering av den mänskliga tiden i form av en generell arbetstidsför-
kortning beskrivs av ett flertal respondenter som välkommet eftersom de 
skulle slippa känna sig utpekade för sin önskan att förvärvsarbeta mindre. 
Som exemplet med föräldraförsäkringen har visat är det möjligt att skapa 
förutsättningar till mer tidsmässig välfärd genom att bryta den starkt norma-
tiva kopplingen mellan förvärvsarbete och tidens värde. Verklig tidsmässig 
välfärd kräver därför en förändrad syn på förvärvsarbetets betydelse, men 
också på värdet av vardagslivets tidsmässiga domäner utanför förvärvsarbe-
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tet. I nästa kapitel kommer jag därför att närmare granska betydelsen av fri- 
och egentid i den senmoderna människans temporala livsvärldar. 
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6 Senmodernitetens gyllene ekorrhjul: fritid, 
egentid eller upplevelsetvång? 

Fritidens centrala roll när det gäller synen på, och värderingen av, tid fram-
träder tydligt i ett flertal intervjucitat och exempel som togs upp i förra kapit-
let. Svaren bekräftar därmed den bild som avtecknar sig i en rad större kvan-
titativa attitydundersökningar där merparten av respondenterna uttrycker hur 
viktigt fritiden är för deras upplevelse av ett tillfredsställande vardagsliv 
(FSI 2006; SCB 1993, 2001 och 2003). I ett flertal intervjucitat som grans-
kades i kapitel fem beskrivs fritid som lönearbetets motpol vars främsta kän-
netecken är friheten från tvånget att förvärvsarbeta. Denna distinkta av-
gränsning stämmer väl överens med tidigare kvalitativ fritidsforskning som 
har visat att den för den vardagliga tidsuppfattningen mest relevanta gräns-
dragningen sker mellan tid för betalt förvärvsarbete, som av många uppfattas 
som styrd av externa faktorer, och tid som man kontrollerar själv, det vill 
säga obunden fritid. Tid för obetalt arbete i anslutning till hushållet eller i 
föreningar utgör en mer diffus kategori som associeras till antingen för-
värvsarbetssfären eller fritiden. Ibland framställs det obetalda arbetet som en 
helt egen kategori av tidsanvändning vilken kännetecknas av en mindre grad 
av extern kontroll än förvärvsarbetet utan att för den skull utgöra fritid då det 
fortfarande handlar om aktiviteter som måste utföras (t.ex. Bramham 2006; 
Hochschild & Machung 1989; Hemingway 1996; Olszewska, Anna & Ro-
berts 1989). 

Fritidsforskaren Opaschowski (2008:19ff) hävdar att såväl fritidens ställ-
ning som dess kvalitet i människors vardagsliv i början av 2000-talet har 
förändrats betydligt jämfört med fritidssamhällets framväxt efter andra 
världskriget. 1970-talets relativt höga arbetslöshet i många av Västeuropas 
länder, kvinnornas intåg på förvärvsarbetsmarknaden och en längre förvän-
tad livslängd är några viktiga orsaker som enligt Opaschowski (ibid.) ligger 
bakom en förändrad värdering av fri tid eller perioder utan avlönad syssel-
sättning. Enligt Opaschowski (1997:85ff) har den senmoderna fritiden på ett 
begreppsligt plan frigjorts från dess tidigare koppling till förvärvsarbete, i 
stället karakteriseras fritiden av en mångfald av valmöjligheter samt nödvän-
digheten av en medveten planering och tidsanvändning. På grundval av be-
tydelsen av den individuella kontrollen över hur tiden allokeras utvecklar 
Opaschowski tre distinkta typer av vardaglig tidsanvändning: för det första 
determinationstid, som bestäms och planeras av andra, exempelvis arbete 
och skola. För det andra obligationstid som är tydligt knuten till olika livs-
nödvändiga sysselsättningar som att äta eller sova. För det tredje disposi-
tionstid som han beskriver som tid som individen själv förfogar över (Opa-
schowski 1997:85f; jfr. Bramham 2006:385 och Goodin et al. 2002).  
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Opaschowski (1991) har i ett annat sammanhang även pekat ut semesterresor 
och utomvardagliga aktiviteter i främmande miljöer som en viktig tidsmässig 
arena för fritidsutövande. Turismen och semesterresor har kommit att utgöra 
en allt viktigare komponent av människors fritid, både i kvantitativ och i 
kvalitativ bemärkelse (se även Freyer 2001:46f). 

Fritid är emellertid, som diskuterades utförligt i kapitel två, inget statiskt 
begrepp och synen på fritidens väsen samt dess betydelse i människors var-
dagsliv varierar stort beroende på sociokulturell och historisk kontext. Fritid 
i denna bemärkelse är inte en antropologisk grundkonstant, en typ av tidsan-
vändning som finns i alla samhällen och fyller ett grundläggande mänskligt 
behov, på samma sätt som mat eller socialt umgänge. Den historiska genom-
gången visade att kampen för en generell, lagstadgad begränsning av arbets-
tiden som skapar mer fritid under 1800- och 1900-talen främst drevs av den 
organiserade arbetarklassen. Fram till mitten av 1900-talet betonades i denna 
kamp för mer ledig tid – i relation till den tid som ägnas åt det nödvändiga, 
betalda förvärvsarbetet– framför allt behovet av regeneration från fysiskt 
slitsamma förvärvsarbeten. Fri tid sågs, till skillnad från exempelvis kon-
templation eller andakt, inte som en allmänmänsklig rättighet eller en gu-
domlig gåva utan som ett behov som uppstår i samband med förvärvsarbete. 
Arbetarnas lediga tid skulle enligt den tidiga arbetarrörelsens ideal dispone-
ras fritt. Ändå saknades inte moraliserande undertoner, främst från politiskt 
konservativt håll men även från arbetarrörelsens sida. Den nyvunna ledighe-
ten skulle helst användas till bildning och sunt familjeliv (Myrdal & Myrdal 
1934; Burke 1995 och 1997; Cross 1993 och 2000).156 Under 1900-talets 
senare hälft hamnade regenerationsbehovet något i skymundan för andra 
argument som lyftes fram för att stödja kraven på minskad förvärvsarbetstid, 
framför allt behovet av mer tid för egna intressen och mer tid för familjen 
(Hellström 1994:63–100). 

Synen på fritid som en tidsperiod främst avsedd till regeneration av ar-
betskraften har i senmoderna samhällen delvis gett vika för en uppfattning av 
fritid som ett temporalt utrymme för personliga och sociala investeringar. 
Ledig tid bör användas för utvecklingen av sociala kontakter och personliga 
färdigheter, till exempel genom livslångt lärande. Denna ökande instrumen-
talisering av fritiden står dock i skarp kontrast till synen på egentid som 
obunden tid vilket har gett upphov till en paradoxal situation där mer ledig 
tid inte nödvändigtvis innebär mer tid fri från externa krav (jfr. Götz 
2007:25ff; Bramham 2006:385f). Denna senmoderna fritidsparadox, där 
ökad tillgång till ledig tid går hand i hand med en upplevd kontrollförlust 
över egentiden, ligger i linje med Frankfurtskolans dystra beskrivning av 
fritidskapitalistiska samhällen i vilka en genomkommersialiserad  

                                                      
156 Bakgrunden till den organiserade arbetarrörelsens kluvenhet inför rätten till ledighet disku-
teras utförligt i kapitel 2.5 under rubriken Tidspolitik – arbetstidsförkortning, tidsmässig 
välfärd och fredade temporala allmänningar. 
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upplevelseindustri kompletterar förvärvsarbetets hegemoni över vardagsli-
vets tidsanvändning (Horkheimer & Adorno 1988[1944]). 

Även enligt Bettelheim (1985[1960]:82f) tappar förvärvsarbete och yrkes-
identitet i det moderna samhället alltmer i betydelse för människors känsla 
av identitet och social samhörighet. I stället upphöjs fritiden i det likriktade 
masskonsumtionssamhället till den primära sfären för individens strävanden 
att både markera sin sociala position och söka självförverkligande samt au-
tonomi. Till skillnad från den av Veblen (1970[1899]) beskrivna fritidsklas-
sen i slutet av 1800-talet, där en relativt liten överklass framhävde sin status 
med hjälp av iögonfallande inaktivitet, omfattar den moderna fritidskonsum-
tionen mycket stora delar av det senmoderna samhället. Fritidsaktiviteterna 
har dessutom skiftat fokus, där det förr handlade om att konsumera tid för att 
markera den goda tillgången till denna resurs, innebär dagens fritid ofta en 
iögonfallande konsumtion av varor eller tjänster på fritiden. För att detta ska 
vara möjligt krävs emellertid att människor har tillräckligt med ekonomiska 
och tidsmässiga resurser samt frihet att ordna sina privatliv i enlighet med 
personliga behov och önskemål. I kapitalistiska samhällen med ett alienerat 
arbetsliv leder detta till en tendens att passivt konsumera upplevelser och 
aktiviteter i stället för att aktivt gestalta sin fria tid, exempelvis när tv-
tittande ersätter kreativ verksamhet eller sociala möten. Även när fritiden 
utnyttjas på ett mer aktivt sätt väljer många människor att följa mönster som 
rekommenderas av massmedia vilket innebär att deras vardagspraktik på 
fritidens område inte svarar mot deras personliga behov (Bettelheim 
(1985[1960]:82f). 

Gershuny (2005) och flera andra tidsforskare (bl.a. Sullivan 2008; Welsh 
2005) anser att stora delar av medelklassen sedan 1990-talet upplever en 
återgång från efterkrigstidens fritidssamhälle till ett arbetssamhälle med 
otydliga gränser mellan privat- och yrkesliv. Enligt Gershuny (2005) ut-
märks denna förändringsprocess i första hand inte av en entydig ökning av 
förvärvsarbetstidens totala volym utan snarare av en värderingsförändring 
när det blir allt mer normalt med en fritid som fragmenteras av krav på nå-
barhet 24 timmar under veckans alla dygn och även under semestern. Ut-
vecklingen innebär på sikt ett allvarligt hot mot fritidens roll som ett tidsre-
servat när fritidssfären alltmer genomsyras av förvärvsarbetslivets hegemo-
niska temporala logik (jfr. Bluedorn & Waller 2006.). Vissa forskare anser 
att det i själva verket är den förändrade synen på fritid, och inte tidsbrist, 
som ligger bakom den så kallade moderna fritidsparadoxen med allt mindre 
fritid samtidigt som människor generellt sett har allt mer ledig tid (Goodin et 
al. 2002; Roxburgh 2006). Den disponibla fritiden riskerar också att minska 
när alltmer obetald arbetstid i hemmet går åt för att skapa en komfortnivå 
som anses normal (Shove 2003). 

Den moderna fritidens konceptuella relation till lönearbete blir särskilt 
tydlig när banden kapas och den lediga tiden inte längre är kopplad till ett 
förvärvsarbete, till exempel vid arbetslöshet eller pensionering. I synnerhet 
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arbetslöshetens inverkan på människors tidsuppfattning samt värdering och 
användning av tid uppmärksammades tidigt inom samhällsvetenskaplig 
forskning, bland annat i de välkända undersökningarna av Jahoda et al. 
(1960[1933]), Bakke (1933) och Komarovsky (1940). I merparten av dessa 
undersökningar från 1930- och 1940-talen och framåt uttrycker de arbetslösa 
en mycket negativ och nedstämd syn på sin lediga tid som, tillsammans med 
en påtaglig försämring av de arbetslösas ekonomiska villkor, framstår som 
en av de mest påtagliga konsekvenserna av arbetslösheten. Undersökningar-
na fäster vidare uppmärksamhet på relationen mellan arbetslöshetens eko-
nomiska följder och nedbrytningen av de arbetslösa individernas vardagliga 
tidsstrukturer som i långa loppet leder till passivitet och letargi. Ett drastiskt 
exempel på denna relation mellan ekonomiska umbäranden å ena och tids-
användning å andra sidan ges i Jahoda et al. (1960[1933]:89f) som skildrar 
hur en inbromsad vardagsrytm och håglösheten i vardagslivet hos de allra 
fattigaste invånare i Marienthal leder till en närmast total social isolering. 
Jahoda (1982) kom senare att formalisera sina observationer kring arbetslös-
hetens psykologiska och sociala effekter i sin så kallade deprivationsteori 
enligt vilken bristen på ekonomiska resurser tillsammans med en försvag-
ning av vardagslivets tidsstrukturer och sociala kontakter utgör den huvud-
sakliga anledningen till de problem som upplevs av många arbetslösa. För-
värvsarbetet har förutom syftet att säkra livsuppehället även latenta funktio-
ner eller upplevelsekategorier – varav en central är just en positiv tidsupple-
velse – vilka har stor betydelse för människors grad av välfärd. Utan ett 
förvärvsarbete är det enligt henne mycket svårt att strukturera tiden och ska-
pa mening i tillvaron (Jahoda 1982:22f). 

Medan arbetslöshetens ekonomiska effekter har mildrats för de flesta i 
dagens Sverige och andra industrialiserade länder återspeglas den negativa 
synen på fritid i många studier om arbetslöshetens effekter som har gjorts på 
senare år (se t.ex. Fröhlich 1983, Glaß 1988, Gershuny 1994, Mårtensson 
2006; Neumann 1988). Fritiden som följer i arbetslöshetens spår uppfattas 
och värderas av många arbetslösa som mindre värd eller helt värdelös. 
Många arbetslösa i dessa undersökningar nämner explicit de rådande nor-
merna kring tidsanvändning och olika aktiviteter som avspeglar fritidens 
hegemoniska underordning under förvärvsarbetet. Den stora tillgången till 
ledig tid urholkar fritidens värde eftersom riktig fritid är tid över efter arbe-
tet, och om man inte jobbar för pengar har man inte heller någon rätt till 
fritid (Fröhlich 1983:32). I överensstämmelse med denna synpunkt saknar 
arbetslösa en moraliskt rättfärdigad anledning till rekreation från förvärvsar-
betet vilket innebär att hela fritidsbegreppet blir meningslöst i deras vardags-
liv (Pronovost 1989:28f).  

Samuelsson (2002) visar i sin undersökning av svenska arbetslösa i början 
av 1990-talet att Jahodas teori inte stämmer för alla arbetslösa eftersom 
många på ett eller annat sätt upprätthåller ett aktivt liv och därmed skapar 
förutsättningarna för att behålla kontrollen över sin livssituation. Däremot 
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finns bland långtidsarbetslösa i hennes studie en relativt hög andel individer 
med en försvagad tidsstruktur i vardagslivet som har svårt att sysselsätta sig 
med meningsfulla aktiviteter. Detta kan enligt Samuelsson bero på att de har 
en låg grad av fritidsdeltagande i exempelvis föreningar och även ägnar lite 
tid till att söka jobb (Samuelsson 2002:191ff). 

I detta kapitel ämnar jag att närmare granska och analysera fritidens ställ-
ning i tidens moraliska ekonomi utifrån intervjupersonernas egna definitio-
ner av, samt funderingar och önskemål kring, fritid och egentid. Det huvud-
sakliga intresset ligger därför inte så mycket på fritid som en objektivt defi-
nierad, kvantitativ kategori utan snarare på fritidens betydelse för livsvärlden 
i ett fenomenologiskt perspektiv (jfr. Elias 1978:26f). En viktig del i denna 
analys är en närmare undersökning av hur fritiden av intervjupersonerna 
värderas utifrån fritidens komplexa relation till ekonomiska resurser samt 
olika typer av arbete, såväl lönearbetet som oavlönat arbete i hushållet och 
omsorg om andra. Jag kommer också att närmare granska de intervjuperso-
ner som i sina intervjuer gav uttryck för en syn på fritid som delvis bryter 
med den starka kopplingen till lönearbetet, både när det gäller fritid som en 
socialt determinerad, vardaglig tidsperiod och som ett möjlighetsutrymme 
för en partiell dekommodifiering av tiden. 

Analysen av fritidens mångfasetterade betydelse i tidens moraliska eko-
nomi påbörjas i följande avsnitt med en analys av respondenternas egna de-
finitioner av fritid samt syn på fritidens betydelse. För att ge en så komplett 
bild som möjligt undersöker jag både en positiv definition av fritid, det vill 
säga vilka aktiviteter och tidmässiga kontexter som respondenterna uttryck-
ligen förknippar med begreppet fritid, och en negativ definition, som baseras 
på vilka aktiviteter och tidmässiga kontexter som enligt respondenterna inte 
kan anses vara fritid. I detta avsnitt granskar jag också närmare hur långtids-
arbetslösa ser på och värderar tid utifrån sin speciella situation med mycket 
ledig tid, men ofta små ekonomiska resurser. Därefter granskas i vilken ut-
sträckning intervjupersonerna upplever att fritidens kommersialisering på-
verkar den grundläggande självbestämmanderätten över fritiden. Slutligen 
försöker jag närmare granska begreppet egentid och dess relevans för upple-
velsen av tid och tidsmässig välfärd. Även i detta kapitel används den indel-
ning av respondenter i fyra grupper som närmare redogörs för i kapitel tre: 
tidsfattiga med stora ekonomiska resurser; tidsfattiga med små ekonomiska 
resurser; tidsrika med stora ekonomiska resurser samt tidsrika med små eko-
nomiska resurser. I slutet av kapitlet jämförs sedan gruppernas syn på fritid 
för att komma närmare en övergripande bild av tidens moraliska ekonomi 
och temporala livsvärldar i det senmoderna samhället.  
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6.1 Om fritidens väsen – respondenternas egna  
definitioner 

Fritid kan, som redan diskuterats, användas för att beteckna ganska väsens-
skilda tidsmässiga fenomen och ägnas åt många olika typer av aktiviteter. I 
kvalitativa undersökningar associeras fritid med möjligheten till förströelse, 
avkoppling, rekreation och kontemplation (Thole 2002:655ff). En viktig 
utgångspunkt för detta kapitels granskning av respondenternas reflektioner 
kring fritidens betydelse är att fritid inte kan ses som en historiskt oföränder-
lig temporal kategori, utan som kontextuellt definierad. Den historiska be-
lysningen i kapitel två skildrade hur friställningen från tidigare tvingande 
sociala tidsstrukturer och rytmer betonar den individuella handlingsfriheten 
som bas i senmodernitetens kulturella fundament. Tid för personlig utveck-
ling och det egna livsutkastet blir därmed alltmer värdefull, inte minst efter-
som den privata sfären framstår som en sista bastion gentemot den allmänna 
accelerationstendensen i förvärvsarbetet och den offentliga sfären, till exem-
pel föreningslivet (Rosa 1999, se även Zerubavel 1979). 

En översiktlig granskning av de två intervjumaterial som används som 
empiriskt underlag i denna avhandling visar att de flesta respondenter som 
reflekterar kring fritidens väsen lyfter fram upplevelsen av kontroll över 
planeringen och gestaltningen av den vardagliga tidsanvändningen som en 
primär förutsättning för att en aktivitet eller ett tidsmässigt utrymme kan 
beskrivas som fritid. Mönstret är tydligt för olika typer av respondenter, 
tidsfattiga såväl som tidsrika och oavsett ekonomisk bakgrund, även om det 
är mest påtagligt bland tidsfattiga respondenter och bland dessa nämns kon-
trollaspekten mest explicit av kvinnor. Följande intervjucitat är taget från 
intervjun med en 47-årig kvinna som lever i ett mycket tidsfattigt hushåll 
med två heltidsarbetande vuxna, både hon och hennes man jobbar mer än 50 
timmar i veckan. Kvinnan har en mellanchefsposition på ett stort företag. I 
hushållet som har mycket god ekonomi bor även tre tonåriga barn. 

Mer fritid, alltså, det första jag tänker på är tid att umgås med min familj 
och vänner. Det är kul att komma ut och träffa folk och med mer fritid, ja, 
då kan jag göra det då. Jag träffar förstås många människor i jobbet, även 
ute på restaurang och så, men det är ju inte samma sak. Eller det här med 
träning, ibland tränar jag mitt på dagen, som en längre lunchrast, men 
det är för att jag inte har tid på kvällen, ja, med tanke på familjen. De da-
gar jag tränar jobbar jag sedan lite längre, ofta till efter sex, och sedan 
skyndar jag hem. Överlag känns det inte som att jag har speciellt mycket 
fritid under veckan, då allt kretsar kring jobbet, det går före. Och det är 
inte alltid lätt att koppla bort jobbet på helgerna heller. Nu är ju barnen 
större, vissa dagar klarar de sig själva efter skolan, men ofta jobbar jag 
längre i stället för att vara ledig. Så, ja, mycket till fritid blir det inte, det 
saknas, hur ska jag uttrycka mig, självständighet, en stund utanför det 
vardagliga slitet. […] De senaste åren har vi åkt utomlands på semestern, 
en, två gånger per år. Det är faktiskt mycket enklare att koppla av när vi 
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är borta, som sist vi åkte till Thailand. Inget hemarbete, som på vårt lant-
ställe, ingen behöver laga mat, långt från jobbet, ingen e-post, inte ens te-
lefon. Det varar bara tre, fyra veckor men för mig är det riktig fritid. Jag 
kan släppa allt för ett tag, behöver inte jonglera med alla måsten utan hit-
ta en efterlängtad inre frid, om än bara för en begränsad tid. 

 
Socialt umgänge med vänner i allmänhet och med familjen i synnerhet lyfts i 
citatet ovan fram som en mycket betydelsefull komponent för fritiden och 
liknande formuleringar återfinns i många intervjuer. Mer tid för fritid associ-
eras av åtskilliga respondenter med större möjligheter till sällskapsliv och 
inkluderande sociabilitet, ett område som uppenbarligen riskerar att bli efter-
satt i ett tidsfattigt vardagsliv. Ett annat centralt tema i funderingarna kring 
fritid är betydelsen av egen kontroll över tiden, hur den ska planeras och vad 
den ska användas till. Många tidsfattiga respondenter upplever, i likhet med 
intervjupersonen, att vardagen är intecknad av betalt och obetalt arbete där i 
synnerhet kraven från förvärvsarbete och familj styr tidsanvändningen och 
inkräktar på möjligheten till fritid. Riktig fritid kräver enligt intervjuperso-
nen ett tydligt brott med dessa kontrollinstanser och deras tidsmässiga krav i 
vardagslivet vilket enklast uppnås genom att fly vardagen och åka på semes-
ter. En vistelse på familjens lantställe kan inte fylla samma funktion efter-
som hon då fortfarande är ansvarig för mycket av hushållets obetalda arbete. 
Dessutom kapas banden till jobbet mest effektivt genom långa avstånd i 
kombination med teknisk avhållsamhet. 

Respondentens beskrivning av ett pressat vardagsliv utan något egentligt 
utrymme för det hon anser vara riktig fritid ger också en tydlig indikation på 
upplevelsen att många av vardagslivets temporala allmänningar, som lunch-
rasten eller hemmakvällar med familjen, naggas i kanten av allehanda krav 
från exempelvis förvärvsarbete eller fritidsaktiviteternas professionalisering. 
Få tider är fredade från den kapitalistiska, hegemoniska logikens anspråk på 
effektiv och rationell hantering av tid som dyrbar och knapp resurs. Plane-
ringen och genomförandet av de egna och familjemedlemmarnas aktiviteter 
på fritiden har blivit en belastning som innebär att respondenten inte upple-
ver sin ledighet från förvärvsarbetet som fritid. Samtidigt innebär individua-
liseringen av såväl arbetstider och fritidsaktiviteter minskade möjligheter till 
gemensam tid och samvaro för familjen. Endast semesterns sejour utgör ett 
tydligt avbrott genom att skapa ett temporalt utrymme utanför vardagsstres-
sen. 

Denna tidsmässiga fristad beskrivs nästan i religiösa termer som ett sätt 
att kunna hitta en inre frid. Ett fåtal andra respondenter gör liknande 
kopplingar mellan fritid och en andlig dimension men endast i en av inter-
vjuerna associeras fritid explicit med religiositet eller religiösa aktiviteter. 
En 53-årig intervjuperson i ett tidsfattigt hushåll med goda ekonomiska re-
surser berättar att hennes make ”för att komma undan ett tag” flera gånger 
har åkt på en retreathelg som anordnas av Svenska kyrkan. I och med det 
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moderna svenska samhällets omfattande sekularisering har tidigare religiösa 
praktiker, som gudstjänster eller vördandet av söndagen som helg- och vilo-
dag, tappat mycket av sin tidigare betydelse såsom tidsmässiga allmänning-
ar. På senare år har dock ett flertal religiösa samfund tagit fasta på behovet 
av temporala fristäder utanför arbetslivets stress och vardagslivets konsum-
tions- och kommunikationshets. Ett exempel på detta är Svenska kyrkans 
retreatläger där deltagarna enligt kyrkans egen annonsering ”för ett par dagar 
dra[r] sig undan från kommunikationssamhället” (www.svenskakyrkan.se). 
Deltagarna planerar inte själva sin tid, i stället delas dagarna in och ”ges 
rytm med hjälp av andakter, meditation och måltider. Däremellan råder tyst-
nad och egen tid för reflektion” (ibid.). Vistelsen på retreatgården påminner 
därmed om klosterlivets rigida tidsstruktur som av bland andra Mumford 
(1937:7–20) beskrivits som den moderna tidsupplevelsens födelseplats (jfr. 
Wendorff 1985). Det medeltida klosterlivet tillskrev tiden ett nytt värde ge-
nom att dels samordna munkarnas aktiviteter och dels skapa speciella tids-
mässiga utrymmen för arbete respektive andakt. I retreatens nutida utform-
ning är emellertid både vistelsetiden och den religiösa förpliktelsen tämligen 
begränsad. I stället skapas en tidsupplevelse utanför den hegemoniska tids-
regimen, som ironiskt nog har rötter i klosterlivets fokus på noggrann mät-
ning och strukturering av tiden, där retreatdeltagarna under vistelsen återfår 
känslan av kontroll över sin egen tid genom att blockera sociala och tekniska 
tidgivare som annars inkräktar på fritiden, exempelvis mobilen, datorer eller 
tv. 

Betydelsen av att självständigt kunna lägga upp och kontrollera sin lediga 
tid för en positiv fritidsupplevelse framkommer även i följande citat från 
intervjun med en 50-årig man. Han och hans familj bor i radhus i en förorts-
kommun i södra Stockholm. Det tidsfattiga hushållet har genomsnittliga 
ekonomiska resurser och omfattar två heltidsarbetande vuxna samt tre hem-
maboende barn som är mellan 8 och 19 år gamla. Intervjupersonen arbetar 
som ekonom på ett större företag i finansbranschen och upplever sig ha väl-
digt långa arbetsdagar trots att hans arbetsplats tillämpar flextid och att han 
inte arbetar mer än 40 timmar i veckan. Anledningen till detta är hans arbets-
resor som med mellan två till tre timmar dagligen har blivit mycket tidskrä-
vande efter att hans kontor flyttade från centrala Stockholm till Märsta i nor-
ra Stockholm.  

Intervjuperson: Vad jag behöver mer fritid till, ja, det kan man ju undra. 
Men med tanke på hur det är just nu, alltså, jag har väldigt lite fritid i 
dag, man kan säga att det är min fru och mina barn som har fritid, men 
knappast jag. Mitt kontor flyttades ju som sagt till Märsta och nu har jag 
fått en ganska lång arbetsresa, det tar väl minst 45 minuter och ibland 
upp till en timme och en kvart att pendla varje dag, enkelresa alltså. 
Ibland tar jag bilen men det går på ett ut, jag menar, det tar lika lång tid 
som pendeln. Och dessutom behöver Maria [IP:s hustru] bilen ganska ofta. 
När jag väl kommer hem från jobbet finns alltid saker att fixa hemma, ja, 
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disk, eller tvätt eller läxor, alltid är det något. Minst två kvällar i veckan 
går sedan åt för barnens aktiviteter, skjuts och annan hjälp. På sommaren 
blir det också en del helger som kräver insatser, olika läger och så. Så mer 
fritid, jag vet inte. Men det är klart, jämfört med högre lön skulle mer fri-
tid märkas mera och göra skillnad, för mig i alla fall. Och då kanske det 
blir tid över till sådant jag tycker om. 

Intervjuare: Vad saknar du mest tid till med tanke på dagens situation? 

Intervjuperson: Alltså, egentligen behöver jag inte så mycket mer fritid 
utan mer frihet när jag är ledig, det är viktigt att kunna styra själv. Mer 
tid skulle förstås underlätta, eller kortare arbetsresor till exempel. Med en 
arbetsdag mindre i veckan måste det ju bli färre resor. Men framför allt 
mer tid utan ”måsten”. Sedan, om det blir dagsutflykter eller långa pro-
menader eller något helt annat, bara vila en helg, det kvittar. Att få möj-
lighet att göra det vi vill och inte behöver tänka på något annat, det skulle 
vara värt mycket. För som det är i dag, ja, vi får ju hela tiden skjuta upp 
alla roliga saker för att det är något annat som kommer före, något annat 
som är viktigare. 

 
Respondenten markerar tydligt att han i sin nuvarande situation inte upplever 
sig ha mycket fritid eftersom han inte själv kan bestämmer över en stor del 
av sin lediga tid. En betydande del går åt till det som Steen et al. (1997) har 
kallat för strukturellt tvungna resor, det vill säga resor som sammanhänger 
med arbete, inköp och olika slags service. Denna typ av vardagsresa är också 
nära kopplad till bebyggelse- och infrastrukturens utformning som i detta fall 
det geografiska avståndet mellan arbete och bostad. Längden av responden-
tens arbetsresor ligger med i genomsnitt 60 minuter visserligen över medel-
längden för alla yrkesverksamma respondenter i HUSUS-intervjumaterialet, 
som ligger på 27 minuter för en enkelresa (n=576), men cirka nio procent av 
alla svaranden har lika långa eller längre arbetsresor.157 Hans uttalade irrita-
tion över att arbetsresornas längd inkräktar på hans lediga tid härrör möjligt-
vis ur det faktum att han innan kontorsflytten hade en mycket kortare arbets-
resa och att han fortfarande inte har vant sig vid denna förändring. Även 
barnens fritidsaktiviteter betingar resor som av respondenten räknas till kate-
gorin tvungna resor och obetald arbetstid snarare än fritid. 

Respondentens definition av fritid som tid utan förpliktelser och ”måsten” 
återkommer nästan ordagrant i ett flertal andra intervjuer. Enligt hans be-
skrivning inkräktar såväl arbetsresorna som det obetalda arbetet i hemmet 
och barnens fritidsaktiviteter på hans egen fritid. Ansvaret för organiseringen 
av, och uppsikten över, barns fritidsaktiviteter har diskuterats av flera tids-
forskare (se t.ex. Craig 2004; Hallberg & Klevmarken 2003; Hochschild 
1989 och 1997; Manke et al. 1994). Trots den svåra gränsdragningen är den 
förhärskande synen att detta ansvar också måste betraktas som obetalt arbete 

                                                      
157 Arbetsresornas (till arbete och skola) medelvärde för HUSUS-undersökningen från år 1999 
ligger med 27 minuter väldigt nära resultatet av Resvaneundersökningen för Stockholms län 
från 2004 där arbetsresorna i genomsnitt tog 30 minuter (Resvanor i Stockholms län 2004:32). 
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och därmed inte kan betecknas som fritid för vårdnadshavaren. Den främsta 
anledningen som nämns är vårdnadshavarens bristande upplevelse av kon-
troll och suveränitet över sin lediga tid. På motsvarande sätt kan det förstås 
ifrågasättas huruvida respondentens barn skulle uppleva ett förverkligande 
av hans önskedröm om dagsutflykter och långa promenader som fritid, men 
även om barnen mer eller mindre tvingades att delta i dessa aktiviteter skulle 
de i alla fall inte behöva ta ansvar för deras planering och genomförande. En 
latent intressekonflikt inom familjen förstärker således bristen på fritid ge-
nom att definitionen av fritid dels beror på prioriterade intressen för hur och 
vad hushållsmedlemmarnas disponibla tid ska användas till och dels på olika 
perceptioner av vilka praktiker som bäst uttrycker och iscensätter personlig 
frihet. 

Respondenterna i Stockholmsundersökningen är förvånansvärt samstäm-
miga i sin definition av fritid när de tar fasta på betydelsen av obundenhet, 
känslan av egen kontroll samt möjligheten att utveckla personliga intressen. 
Definitionen sammanfaller med Opaschowskis (1997:85f) begreppsbestäm-
ning av fritid som dispositionstid. I ett flertal andra intervjuer ges uttryck för 
liknande upplevelser av kontrollförlust och vanmakt som skymtar fram i 
intervjucitaten ovan. Även om den disponibla fritiden rent omfångsmässigt 
inte har minskat, som i fallet med de långa arbetsresorna som beskrevs ovan, 
beskrivs den egna fritiden som inskränkt och hotad från flera håll, exempel-
vis förvärvsarbete, obetalt arbete, sociala förpliktelser samt en allmän sam-
hällelig accelereringstendens baserad på nya konsumtionsmönster, informa-
tionsstandarder och krav på delaktighet och synlighet. En i grunden positiv 
uppfattning av fritid kringskärs av strukturella faktorer som intervjuperso-
nerna inte anser sig kunna påverka i större omfattning utan ett genomgripan-
de brott med sitt invanda vardagsliv. Konfronterade med mångfalden av 
nödvändiga och frivilliga aktiviteter som alla verkar lika viktiga blir det svårt 
att prioritera och välja eftersom ett sådant val även innebär att något måste 
väljas bort. Såväl kvantitativa som kvalitativa försämringar av fritiden ter sig 
därmed som en närmast naturlig följd av ett modernt och jäktigt vardagsliv. 
En utväg som skisseras i citatet ovan är en allmän kvantitativ utökning av 
den disponibla tiden, exempelvis genom en fyra dagars arbetsvecka, som 
enligt respondenten skulle skapa ett tidsmässigt utrymme för bortprioriterade 
men potentiellt värdefulla aktiviteter. 

Även om de båda intervjucitaten ovan återger synpunkter från en kvinna 
respektive en man visar genomgången av samtliga intervjuer från fördjup-
ningsstudien att upplevelsen av att fritid hela tiden naggas i kanten av var-
dagslivets olika krav är mer utbredd bland kvinnor än bland män. Kvinnor 
tenderar i sina intervjusvar att vara tydligare med att lyfta fram betydelsen av 
att själv kunna disponera en del av sin lediga tid. De är också mer explicita 
när det gäller den konkreta nödvändigheten att skydda den disponibla tiden 
för att förhindra att andra sfärer av vardagslivet inkräktar på den personliga 
fritiden. Detta resultat är ingalunda förvånande utan bekräftas av många 
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tidigare studier av kvinnors och mäns tidsanvändning i parrelationer där 
kvinnor förutom förvärvsarbetet även får ta huvuddelen av ansvaret för det 
obetalda arbetet i hemmet (se bl.a. Davies 1990; Gordon & Koplov 1975; 
Harrington & Dawson 1995; Hochschild & Machung 1989; Schor 1991). 

Kvinnor beskriver sin vardagliga fritid som ständigt hotad av fragmente-
ringen som följer av att kravet på att sköta flera aktiviteter samtidigt, van-
ligtvis relaterade till hushållsarbete och omsorg. Männen lyckas däremot mer 
framgångsrikt försvara sin fritid som en sammanhängande tidsperiod utan 
avbrott från andra aktiviteter. Medan kvinnor, som respondenten ovan, pla-
nerar in sina personliga fritidsaktiviteter på ett sätt som inte krockar med 
familjens behov, exempelvis hennes gympapass på lunchrasten, tenderar 
män att planera sina aktiviteter utifrån sina egna tidsmässiga och sociala 
behov. Männens fritid ligger ofta i anslutning till deras förvärvsarbete då de 
kan träffa andra män, till exempel när det gäller lagidrott eller social samva-
ro. För män ter sig familjelivet i jämförelse med kvinnors situation inte som 
en lika viktig tidgivare för vardagslivet. Exemplet med en semesterresa ut-
omlands som ett sätt att slippa ansvaret för vardagslivets planering samt en 
mängd arbetsuppgifter kan verka drastiskt men återkommer i flera intervjuer, 
vissa av dessa exempel togs upp redan i förra kapitlet. Semesterns betydelse 
för kvinnornas fritid avspeglar sig även i det faktum att det är många fler 
kvinnor än män som uppger sig ta ett aktivt ansvar för planläggningen av 
familjens gemensamma semester. I syfte att freda åtminstone en del av sin 
fritid tvingas kvinnorna således axla ännu fler arbetsuppgifter vilket ytterli-
gare ökar deras vardagliga arbetsbelastning. 

Gemensamt för respondenternas ofta romantiska upphöjelse av semestern 
till fritidens sanna arena är en stark upplevelse att förvärvsarbetslivets och 
vardagslivets många krav och stress färgar av sig på vardagens lediga stun-
der som därmed reduceras till att vara begränsade, passiviserade och mindre 
värda än den riktiga fritiden. Förutom sommarens längre semesterperiod 
omnämns även andra, kortare tidsreservat som kan utnyttjas för att komma 
undan stress och jäkt som exempelvis sportlov eller långhelger. Etableringen 
av mer eller mindre kortvariga tidsreservat kan ses som försök att gestalta 
symboliska temporala frirum utanför den senmoderna moraliska tidsekono-
min med dess starka koppling mellan tidens värde, förvärvsarbete och ratio-
nell tidsanvändning. Dessa tillfälliga sociala tidsarrangemang erbjuder flera 
olika valalternativ när det gäller hanteringen av vardagslivets mest aktuella 
tidsmässiga problem: vissa respondenter väljer att ta itu med problemen, 
exempelvis genom att lära sig stresshantering etcetera, medan andra helst vill 
fly undan dem för en tid. Frirummens symboliska natur betingas av att de till 
syvende och sist ändå är inbäddade i den kapitalistiska ekonomin eftersom 
semestern, i synnerhet semesterresor utomlands, kräver ekonomiska resurser 
som måste skaffas under resten av året. Ett stort antal av de arbetslösa re-
spondenterna i våra material saknar helt ekonomiska resurser för att kunna 
åka på semester vilket enligt deras beskrivning känns som en kraftig beskär-
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ning av deras möjligheter att uppleva riktig fritid, det vill säga disponibel tid 
befriad från vardagliga krav som exempelvis att söka arbete eller att utföra 
obetalt arbete. 

Fängslande ledighet – arbetslösas icke-fritid 

I de förvärvsarbetande respondenternas definition av fritid fyller lönearbetet 
för såväl tidsfattiga som tidsrika en dubbel funktion. Lönearbetets tidsdisci-
plin och krav på subsumtion under arbetsköparens vilja framställs å ena si-
dan som fritidens motpol. Dit räknas som intervjucitaten ovan exemplariskt 
och tydligt visar även det obetalda arbetet. Å andra sidan beskrivs lönearbe-
tet på ett positivt sätt och som en central förutsättning för fritid av två anled-
ningar. För det första genererar förvärvsarbetet det ekonomiska grundlaget 
för meningsfull fritid med tanke på kostnadskrävande fritidsaktiviteter och 
semester. För det andra legitimeras fritidens ledighet i enlighet med tidens 
moraliska ekonomi genom hänvisningen till att den utgör en välförtjänt 
kompensation för lönearbetets slit och uppoffring. Granskningen i förra ka-
pitlet visade att denna legitimering av rätten till overksamhet framförs av 
såväl förvärvsarbetande som pensionärer. 

Med hjälp av dualismen förvärvsarbete/fritid gestaltas på så sätt en affir-
mativ definition av fritid. De förvärvsarbetande respondenterna pratar för det 
mesta om vad fritid är och definierar vilka aktiviteter som kan betraktas som 
fritidsaktiviteter. Fritiden beskrivs visserligen som knapp och naggad i kan-
ten men den associeras ändå med möjligheten till positiva upplevelser när 
man väl får en längre stunds ledighet. Bland de arbetslösa respondenter som 
inte tillhör kategorierna avhoppare respektive kvasipensionärer är det där-
emot mycket vanligare med en negativ definition av fritid. Undersökningen 
av de arbetslösas syn på tid i förra kapitlet visar att fritiden av många upp-
levs som en belastning.158 Arbetslösheten medför visserligen en betydande 
ökning av den disponibla tiden men eftersom denna tid inte är kopplad till ett 
lönearbete saknar den värde och kan följaktligen endast under särskilda för-
hållanden betraktas som fritid. En 30-årig arbetslös kvinna i Östersund be-
skriver det som att fritiden helt enkelt var mer värd när hon hade ett jobb 
eftersom det då inte fanns så mycket av den: ”Men då var den ju värd myck-
et. För då var det ju inte många timmar man hade till förfogande.” 

För de arbetslösa har därför inte arbetet (betalt och obetalt) samma funk-
tion som fritidens motpol och tillika centrala premiss som för de arbetande 
respondenterna. Utgångspunkten i deras definition av fritid är därmed inte 
vad fritid skulle kunna vara, utan vad som inte är fritid av all den disponibla 
tid de har till förfogande. I många arbetslösas resonemang kring fritidens 
väsen ligger fokus således inte så mycket på deras syn på fritid utan på den-
na icke-fritid. Följande exempel på en inverterad definition av fritid som 

                                                      
158 Se avsnittet Besvärande ledighet – när hjärtat slutar sjunga i kapitel 5. 
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bygger på en konceptuell framställning av icke-fritid är hämtat från intervjun 
med en 37-årig arbetslös verkstadstekniker som bor i Östersund. Mannen är 
ensamboende och beskriver sin ekonomiska situation som någorlunda hyf-
sad. Han flyttade till Östersund efter en längre periods arbetslöshet för att få 
ett nytt jobb men blev efter mindre än ett halvår arbetslös på nytt. 

Nej, det är ju ingenting som blir lättare att göra när man är arbetslös, 
egentligen va. Visserligen har jag ju mycket fritid då, men det blir ju ändå 
inte att en kan utnyttja den i och med att det är mycket bekymmer, en 
ovisshet då för framtiden och sådant där. Att aldrig veta hur det blir i näs-
ta vecka och det. Då är ju inte tiden fri, egentligen, luften går ur en så att 
säga. Så att det är ju ingenting som blir lättare egentligen, så sett då. Det 
enda, om man ska se på någonting som blir lättare då, det är ju det här 
om en ska studera så har en ju bättre möjligheter att få utbildningsbidrag 
och sådana saker då. Så det har en ju lite mera förspänt då jämfört med 
en som inte är arbetslös. Så det är väl det enda då som jag kan komma på 
som är en fördel då om en får säga som så då med att vara arbetslös då. 
Och ja, med mer utbildning blir det kanske så att en får behålla nästa jobb 
lite längre då, och även stanna på ett ställe som en har vant sig vid och 
slagit rötter och så. 

 
Respondenten konstaterar först att han har mycket fritid men korrigerar se-
dan detta omdöme genom att beskriva varför hans ledighet ändå inte kan 
anses vara riktig fritid. Ett viktigt skäl är enligt honom att han på grund av 
arbetslösheten saknar en långfristig tidshorisont när det gäller boende och 
förvärvsarbete. Han är väldigt intresserad av friluftsliv och har tidigare under 
intervjun i väldigt positiva ordalag beskrivit sitt aktiva fritidsliv i Östersund 
när han fortfarande hade ett förvärvsarbete. I och med arbetslösheten har 
denna positiva syn dock försämrats, även om han rent kvantitativt har mer 
ledig tid som han skulle kunna ägna åt sina friluftsintressen. Känslan av kon-
trollförlust över vardagslivet sätter emellertid sin prägel på hans entusiasm 
för exempelvis skidåkning eller motionering, aktiviteter som han satsade mer 
tid på när han arbetade än under arbetslösheten. Med tanke på hans yrke som 
verkstadstekniker beskriver han det som mycket sannolikt att han kommer 
att tvingas flytta till en annan stad om ett ledigt jobb dyker upp, på samma 
sätt som han några år tidigare flyttade till Östersund. Han har egentligen 
inget emot att flytta men osäkerheten påverkar hans vardagsliv ändå negativt 
och han våndas över den eventuella nödvändigheten att med mycket kort 
varsel behöva fatta beslut som innebär så genomgripande förändringar. Trots 
denna ganska mörka bild av arbetslöshetens effekter ser han också positiva 
möjligheter med arbetslösheten som exempelvis möjligheten att med hjälp 
av utbildning skaffa sig en mer eftertraktad yrkeskompetens som kan ge 
skydd mot att på nytt hamna i arbetslöshet och en situation där omständighe-
terna och inte han själv tar kontroll över hans liv. 

Användningen av icke-fritid för definitionen av fritid är framträdande 
även i följande utdrag från intervjun med en 29-årig arbetslös kvinna som 
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bor i Östersund. Efter en avbruten högskoleutbildning har hon under några år 
arbetat på olika ströjobb inom marknads- och kommunikationssektorn men 
aldrig stannat speciellt länge på en arbetsplats. Hon bor tillsammans med sin 
make och två yngre barn i ett tidsrikt hushåll med ganska dålig ekonomi.  

Fritid, jaha, andra tror nog att jag går här hemma och bara dräller och tar 
det lugnt, men så är det ju inte alls, verkligen inte. Eller visst, jag har 
mycket tid på dagarna, men inte en lugn sekund. Att söka jobb är faktiskt 
krävande, ja, inget fel med det, men det är inte bara att sitta på arbets-
förmedlingen varje dag och söka jobb, det är mycket mer. Ja, jag skriver 
alltid personliga ansökningar och anpassat CV till jobbet, det har jag blivit 
riktigt bra på. Men sedan så kommer ju alltid väntan på svar, det är näs-
tan jobbigare, det kanske är min tur bli kallad till intervju tänker man, 
åtminstone någon gång måste det väl bli jag. Så, du kan tänka dig hur det 
känns att kolla brevlådan varje dag, har jag fått brev, fick jag svar. För 
det mesta inte, ju. Och jag tjatar ju på alla i släkten och mina kompisar 
hela tiden, frågar om lediga jobb, vikariat och så. Det är verkligen inte fri-
tid, även om jag förstår att det kan verka just så. Ja, och just nu så ska jag 
dessutom välja några kurser, tillsammans med en handläggare på förmed-
lingen, alltså, som jag kanske ska gå senare i år, och då vill jag ju välja 
rätt så jag får bra hjälp av kurserna. […] Och sedan jag blev arbetslös har 
ju jag inte många lediga stunder hemma, det är då säkert, jag gör allt här 
hemma numera. Redan innan jag blev arbetslös var det jag som gjorde det 
mesta, städa och laga mat och sådant, och ja, nu gör jag väl allt då. Och 
Tobbe [IP:s make] säger inte ifrån, han jobbar ju också mer nu än förr, och 
är borta mer. Barnen är ju hemma mer nu, ja, de går inte på dagis lika 
länge, och då blir det mycket på en gång. Det låter fel på något sätt, jag 
hör ju det, som att jag bara klagar, men ibland är det så mycket bara. 
Mycket tid, visst, men fritid? Sällan fritid. 

 
Analysen av arbetslösas syn på och värdering av tid i förra kapitlet visar att 
den starka normativa kopplingen mellan förvärvsarbete och rätt till ledighet 
hos många avspeglar sig i en väldigt negativ värdering av det egna vardags-
livet som arbetslös. Fritiden förlorar sin positiva innebörd i ett vardagsliv 
präglat av försvagade tidsstrukturer och kontrollförlust och tillgången till 
mer ledig tid upplevs av få som tillgång till mer fritid. Respondenten ovan 
ger två exempel på icke-fritid som enligt henne styr över hennes vardag som 
arbetslös på samma sätt som ett förvärvsarbete utan att för den skull ge hen-
ne rätt till fritid: arbetssökande och obetalt arbete i hushållet inklusive barn-
omsorg. Icke-fritid – i bemärkelsen fritidens konceptuella motpol – innebär 
ett särskilt problem för definitionen av fritidens väsen eftersom icke-fritid 
och aktiviteterna knutna till den behöver benämnas och ges mening utanför 
det värdesystem som etableras i och med den konventionella tidsekonomins 
moraliska begrepp. 

Arbetssökandet omfattar inte enbart den del som sker i arbetsförmedling-
ens regi utan även många andra sätt att försöka hitta ett nytt arbete, till ex-
empel genom att mobilisera sociala nätverk. Dessutom finns det krav från 
arbetsförmedlingen att lägga upp en mer långsiktig strategi för att hitta utvä-
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gar ur arbetslösheten som i hennes fall när det gäller valet av en komplette-
rande utbildning. I likhet med den övervägande majoriteten av de arbetslösa 
respondenterna beskrivs arbetssökandet som en mycket arbets- och tidskrä-
vande process vilken dock inte alls fyller samma latenta funktioner, eller har 
samma sociala status, som ett förvärvsarbete. Arbetssökandet skapar visser-
ligen ett minimum av tidsstruktur i de arbetslösas vardag men denna positiva 
effekt överskuggas hos de flesta arbetslösa helt av frustrationen över att ut-
sättas för en utifrån deras perspektiv tämligen meningslös tidsdisciplinering. 
I synnerhet väntan på svar beskrivs som emotionellt påfrestande. Ett flertal 
arbetslösa beskriver på ungefär samma sätt som respondenten ovan hur varje 
ny ansökan inger hopp som sedan byts till vanmakt när de inte ens får svar 
på sina ansökningar. Den emotionella och tidsmässiga belastningen innebär 
att arbetssökandet konceptuellt hamnar i samma odefinierade limbo mellan 
förvärvsarbete och fritid som beskrevs i förra kapitlet. Vardagslivet upplevs 
som bokstavligen styrt av externa kontrollfunktioner och stressigt, eller, som 
en 52-årig arbetslös kvinna från Östersund utrycker det ”jag hinner inte rå 
mig själv. För att, ja, det måste jag säga, att jag är väldigt stressad faktiskt. 
Fast man är arbetslös.” 

I exemplet nedan beskriver en annan intervjuperson hur han försöker han-
tera icke-fritiden som ett förvärvsarbete för att på så sätt transformera den till 
en för honom meningsfull kategori. Respondenten är en 35-årig man som 
tillsammans med sin sambo och sin äldre syster bor i en villa utanför Öster-
sund. Efter mer än 15 år med många olika jobb, bland annat fordonstekniker, 
säljare och administratör, har han vid intervjutillfället precis läst färdigt sy-
stemvetarprogrammet i Östersund och därefter varit arbetslös i cirka sex 
månader.  

Ja, det är klart man försöker ju planera mer och få saker och ting uträttat 
som man inte har hunnit förut när man jobbade. Det gör man. Men det är 
ju inte alltid man lyckas. Man försöker ju ta tag i saker men det är ju ofta 
saker kommer emellan. Men som sagt, man försöker planera, strukturera 
upp såhär. I dag är jag arbetslös och i dag ska jag, jag ska göra det och jag 
ska göra det och jag ska göra det. När man arbetade så var det ju att man 
åkte på jobbet, jobbade, sedan när man kom hem då hade man kanske 
planerat något för fritiden. Men nu har man ju den här tiden som man 
kanske skulle jobba mellan sju och fyra, har man ledigt och man försöker, 
ja, strukturera upp den helt enkelt. Ja, söka jobb går det ju mycket ut på 
för mig nu då och, ja, det här studera. Jag har ju, i höstas har jag ju hållit 
på och hjälpt tjejen att renovera upp lägenheten här. Så då använde jag ju 
mycket tid här inne då, slipa golv och tapetsera. […] Man försöker få in 
den här rutinen och man ser det lite mer som, det är inte privata jag utan 
nu är det officiella Patrik [IP:s namn] här som ska söka jobb och studera 
på egen hand. Så visst ser man det lite så, skapa, vad ska jag säga, göra 
vardag av tiden liksom eller göra jobb av en del av fritiden. Ja, det försö-
ker jag helt enkelt. 
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Upprätthållandet av en vardaglig tidsstruktur i tillvaron som arbetslös fordrar 
enligt intervjupersonen en aktiv ansträngning som inte behövdes när han 
fortfarande hade ett förvärvsarbete eftersom det fungerade som tidgivare 
även för hans fritidsaktiviteter. Arbetssökandet är för honom ett viktigt sätt 
att strukturera vardagslivet som arbetslös, ett annat sätt är obetalt arbete som 
exempelvis renoveringen av sambons lägenhet. När det gäller arbetssökandet 
krävs dock enligt honom en extern disciplinering för att denna aktivitet ska 
få samma positiva egenskaper och strukturerande funktion som ett förvärvs-
arbete. I syfte att kunna tillskriva en del av den disponibla och privata icke-
fritiden en liknande status som ett jobb placerar han den konceptuellt i en 
annan, officiell domän varigenom denna del av hans fritid i hans ögon för-
vandlas till ett arbete. 

Den 29-åriga kvinnan ovan är bara en av många arbetslösa kvinnor i par-
förhållanden vilka tar upp hushållsarbetet som ett exempel på icke-fritid. I 
samband med arbetslösheten fylls förvärvsarbetets tidsmässiga utrymme 
snabbt med andra obligatoriska aktiviteter vilka bland annat omfattar män-
nens arbetsuppgifter som kvinnorna tar över. I ett stort antal parrelationer 
framstår denna utveckling inte som resultat av någon sorts explicit förhand-
ling utan snarare som en tyst överenskommelse och acceptans av en norma-
tiv koppling mellan tidens moraliska ekonomi och den rådande genusord-
ningen (Connell 1987): om en kvinna blir arbetslös förväntas hon i högre 
grad än män fylla en del av sin ledighet med arbetsuppgifter i hushåll och 
omsorg. Kopplingen är påtaglig i följande intervjucitat tagen från intervjun 
med en 37-årig kvinna som tillsammans med sin make och ett litet barn bor 
nära Östersund. Kvinnan kan betecknas som mångsysslare och har sedan hon 
gick ut gymnasiet varvat ett stort antal olika anställningar med kortare perio-
der av arbetslöshet. Hon har bland annat arbetat som kontorist, som admi-
nistratör och som försäljare och även varit i FN-tjänst utomlands i några år. 
Hushållet har trots respondentens arbetslöshet en ganska god ekonomi, hen-
nes make jobbar heltid och paret har precis flyttat till ett eget hus. Hon har 
vid tidpunkten för intervjun fått ett nytt jobb som hon ska påbörja några 
veckor efter intervjun. 

1998 när vi fick barn så vart det ju jag som var hemma. […] Så det är ju 
jag som har axlat den här rollen med hemmet. Hans [IP:s make] har ju 
inte lämnat och hämtat på dagis många gånger, han har inte handlat mat 
många gånger, han har inte strukit många gånger. Han dammsuger nå-
gon gång för det brukar inte vara jag, jag kör alltid sönder någonting. Han 
brukar vilja dammsuga. Men annars är det liksom jag, jag, jag och det kan 
jag väl känna att jag har lite svårt att ta mig ur. Ibland så känner jag att, 
gud, vad skönt det hade varit med ett heltidsjobb så att han verkligen 
hade fått ta sin del han med. Men jag vet inte om jag hade kunnat släppa 
allt det här heller, för det är ju också en sak att tro att någon annan kla-
rar av det man gör. Och det är lite jobbigt då, men där har vi faktiskt 
ibland haft diskussioner just om det här att jag känner att jag är helt fär-
dig. Men samtidigt så hängde det hela tiden över mig, jag har inte tid med 
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det här. Jag måste göra det, jag måste göra det, jag måste planera det, jag 
måste lägga fram kläder till imorgon och det ska vara rent och det ska 
vara det och det. Och det var aldrig någonting man sa så, du gör det och 
jag gör det här, utan den som såg det gjorde det, vare sig det var tvätten 
eller. Och det var alltid jag som såg det mesta. Ja, […] han byter ju olja på 
bilen. Jag menar det finns ju ingen anledning att jag ska ställa mig och 
lära mig sådant när det är lättare för honom. Så det har aldrig varit att 
det ska vara så lika allting, men naturlig fördelning, får man väl kalla det, 
har det ju funnits. Men den lilla som fanns, den försvann ju i och med att 
jag vart arbetslös då när han pluggade.  

 
Respondentens beskrivning följer ett mycket välkänt mönster enligt vilket 
kvinnor i samband med mammaledighet eller perioder av arbetslöshet tar 
ansvar för merparten av hushållssysslorna och barnomsorgen (Roman 
2004:76ff; Ahrne & Roman 1997:57f; se även Lausten & Sjørup 2003:46–
59). Exemplet visar också att hushållsbestyren inte bara omfattar själva ar-
betsuppgifterna utan den mer långsiktiga planering som behövs för att hus-
hållets vardagsliv ska fungera. Hennes gradvisa övertagande av nästan hela 
arbetsbördan i hushållet skedde utan större diskussioner i samband med hen-
nes mammaledighet och därpå följande arbetslöshet. Respondentens skild-
ring av denna process är typisk för många kvinnors redogörelser för hur ti-
den som frigörs från förvärvsarbete i enlighet med en outtalad genusspecifik 
norm fylls med arbetsuppgifter knutna till hushåll och omsorg. Det före-
kommer i undersökningen även ett antal män som i samband med perioder 
av arbetslöshet åtar sig mer av detta obetalda arbete men deras berättelser 
skiljer sig i en central aspekt från kvinnornas: där kvinnorna får ännu mer 
negativt laddad icke-fritid att hantera berömmer sig männen för sin jäm-
ställdhet. Männen väljer dessutom ofta mer avgränsade och påtagliga arbets-
uppgifter som såväl strukturellt som statusmässigt är mer lika ett förvärvsar-
bete än det repetitiva hushållsarbetet, till exempel renoveringar av bostaden 
eller tillbyggnader till huset. 

Kvinnan känner sig ändå missnöjd med arbetsfördelningen i hushållet och 
har tagit upp ämnet till debatt med sin make, något hon återkommer till flera 
gånger under intervjuns gång. I diskussionerna av den ensidiga arbetsfördel-
ningen med sin man saknar hon emellertid ett viktigt argument som enligt 
hennes uppfattning skulle få honom att ta mer ansvar för hushållet och barn-
omsorg: ett eget heltidsjobb. I och med respondentens stundande anställning 
har frågan fått förnyad aktualitet utan att hon kan se en enkel lösning på pro-
blemet. Internaliseringen av ansvaret för det obetalade hemarbetet innebär 
att hon har svårt att släppa ansvaret och hon är skeptisk till att hennes man 
skulle klara arbetsuppgifterna lika bra som hon själv. Samtidigt är det just 
ansvarskänslan för hushållssfären och barnet som medför att hon har svårt att 
ha fritid även när hon är ledig. För många kvinnor i parrelationer innebär 
arbetslösheten utöver exkluderingen från den moraliska tidekonomins rätt till 
välförtjänta och tydligt avgränsade arbetsfria perioder även en sämre för-
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handlingsposition med avseende på fördelningen av hushållsarbete och om-
sorg. 

En viktig anledning till de arbetslösa kvinnornas negativt laddade tidsupp-
levelse, där gränslösa krav från familj och arbetsförmedling uppfattas som 
strukturella faktorer vilka undergräver vardagslivets tydliga tidsstruktur, är 
frånvaron av förvärvsarbetet och dess etablering av ett skyddat tidsmässigt 
utrymme där den förvärvsarbetande på ett legitimt sätt är avskärmad från 
andra sfärers anspråk på uppmärksamhet och arbetsinsatser. Utifrån de ar-
betslösas perspektiv framstår det inte som att vardagslivet har fått färre pus-
selbitar utan att pusslet blivit mycket mer elastiskt på grund av de utsuddade 
gränserna mellan vissa av pusselbitarna. Dessutom uppger som sagt många 
arbetslösa respondenter, kvinnor såväl som män, att de har tappat kontrollen 
över hur pusslet ska läggas. Vid närmare analys visar det sig dock att det inte 
handlar om en kontrollförlust över den disponibla tiden då mycket av de 
arbetslösas tidigare vardag var intecknad av förvärvsarbete. Bakom upple-
velsen av kontrollförlust ligger snarare att arbetslösheten utestänger dem från 
tidsmässiga allmänningar med tydlig koppling till förvärvsarbetet som till 
exempel vila efter arbetsdagen eller semester. Principen om att hela tiden stå 
till arbetsmarknadens förfogande innebär enligt många arbetslösa ett avgö-
rande hinder för semesterresor. Ett annat vanligt problem för semesterpla-
nerna är den kraftigt försämrade hushållsekonomin. Samtidigt är längtan 
efter semesterupplevelser, framför allt i form av resor, mycket stor bland de 
arbetslösa (liksom i Stockholmsundersökningen av icke-arbetslösa). Tillfrå-
gade om arbetslöshetens mest kännbara effekter på deras vardagsliv kommer 
ett stort antal respondenter in på svårigheter kring att kunna planera och till-
bringa sin semestervistelse. 

På spaning efter tidsmässiga allmänningar - helgen och 
semestern 

En av intervjupersonerna som särskilt betonar betydelsen av helgen och se-
mestern som arena för självbestämmande och tidsmässig frihet är en 47-årig 
man som tillsammans med sin sambo bor i Östersund. Han har tidigare arbe-
tat inom vårdsektorn men i samband med en långvarig sjukdom varit omväx-
lande sjukskriven, arbetslös samt inskriven i olika arbetsmarknadsåtgärder i 
mer än fyra år. Hans sambo är deltidspensionär och arbetar ungefär halvtid. 
Hushållet kan beskrivas som relativt tidsrikt samtidigt som parets nuvarande 
ekonomiska situation enligt respondenten är mycket bekymmersam. Re-
spondenten tar enligt egen utsaga mycket bokstavligt på de plikter han upp-
fattar sig ha som arbetslös: han söker väldigt många arbeten, ibland över 50 i 
veckan, han letar efter praktikplatser samt försöker att alltid vara anträffbar. 
Arbetssökandets tidsmässiga krav i kombination med parets ansträngda  
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ekonomi gör det enligt honom svårt att komma iväg på den av hans deltids-
arbetande sambo efterlängtade, gemensamma semesterresan.  

Ja, semesterresor, det är ju också en hel historia för sig. Tanken på semes-
ter är mycket lockande och min sambo, hon vill verkligen att vi kommer 
iväg, komma bort från Östersund ett tag. Men, dels kan jag inte bara åka 
iväg utan att vara anträffbar, dels så finns den ekonomiska möjligheten 
inte. Det innebär ju då att man blir tvungen att avsäga sig ersättningsda-
gar. Nu kan man tycka då att, vadå semester, man går ju hemma gör inte 
så mycket ändå, jag menar, semester och det, det är inte till för sådana 
som jag. Men det kan ju fortfarande vara så att någon annan i hushållet 
vill kunna komma iväg, och det vill ju min sambo så gärna, men det går ju 
inte. Då kan hon åka själv då, eller? 

 
För egen del anser sig respondenten inte ha rätt att ha semester, eller åka på 
en semesterresa i Sverige eller utomlands, då han ändå bara går hemma och 
är sysslolös eller i alla fall inte utför ett avlönat arbete. Detta tema återkom-
mer ett antal gånger under intervjuns gång och visar att han har anammat en 
syn på fritid och semester som i enlighet med tidens moraliska ekonomi upp-
fattas som belöning för ett förvärvsarbete. Trots att respondenten själv fram-
håller att han försöker se positivt på sina framtida möjligheter att få ett jobb 
har den utdragna perioden med sjukskrivningar och arbetslöshet satt sina 
spår i hans självbild Det är tydligt att han, liksom många andra arbetslösa 
intervjupersoner med en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden, har 
internaliserat ett antal normativa föreställningar kring långtidsarbetslöshet 
och sjukdom som socialt degraderande personliga attribut. Detta blir särskilt 
tydligt när han räknar sig själv till en grupp som inte förtjänar ledighet, fram-
för allt inte när det gäller en längre, sammanhängande semesterperiod. Men 
även om respondenten inte upplever sig ha mycket fritid under veckodagarna 
beskriver han i följande citat hur hans helgvistelser på parets sommarställe 
utgör en möjlighet till avkoppling och en vilsam paus från tillvaron som 
arbetslös. 

Intervjuperson: Jag har ju sommarstuga och det är lite paradoxalt för att 
jag har åkt dit och jobbat med den och det har ändå varit fritid så att säga. 
För att dit har vi åkt på fredag eftermiddag och hem måndag morgon eller 
söndag kväll. Och då har jag inte ägnat en tanke åt om jag är arbetslös el-
ler inte, utan där kan jag vara mig själv. På vardagarna har man ju sina 
rutiner, man kollar platsannonser på arbetsförmedlingen, man går ut på 
internet och kollar där. Så visst, helgen och stugan, det är fritid även för 
en arbetslös.  

Intervjuare: Du uppfattar det som ett arbete också, det här att man kollar 
och ... 

Intervjuperson: Jag har ju plikter fastän jag är arbetslös. Jag måste finnas 
tillgänglig ifall arbetsförmedlingen får för sig att de vill se mig inom 24 
timmar. Det går ju att lösa med vidarekoppling på telefon och ta mobilen 
med sig, visst. Men mentalt är man ju inte fri. Så att helgen är behagliga-
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re när man är arbetslös. Även om stugan innebär mer arbete, men det är 
mitt arbete. 

 
Till skillnad från helgerna i Östersund, där respondenten som arbetslös kän-
ner sig utestängd från de förvärvsarbetandes legitima rätt till vila och fritid, 
beskrivs helgerna på sommarstället som en temporal allmänning som även 
han har rättmätig tillgång till. Lantstället erbjuder ett tillräckligt geografiskt 
och socialt avstånd till hans vardagsliv i Östersund för att han ska återta kon-
trollen över sitt liv och vara sig själv igen, det vill säga inte begränsad till att 
vara arbetslös, påpassad av andra och mentalt bunden av arbetsförmedling-
ens krav på omgående tillgänglighet. I stugan kan han därmed komma undan 
både sina vardagliga rutiner, av vilka arbetssökandet står för en stor del, och 
identiteten som arbetslös. Respondenten är långt ifrån overksam på landet 
men han påpekar uttryckligen att det är han själv som bestämmer över arbe-
tet vilket enligt honom gör arbetet till fritid. Skälet är enligt honom främst en 
upplevelse av självkontroll och frihet som gör att sommarstället i verklig 
bemärkelse framstår som en fritidsstuga. 

Liknande beskrivningar av sommarstugan eller lantstället som ett område 
avskärmat från det moderna samhällets krav återfinns i många intervjuer 
med respondenter som har tillgång till fritidshus. Framför allt intervjuperso-
ner som bor i Stockholm beskriver lantstället som fredat från storstadslivets 
jäkt, en sort tidsoas eller ett tidsreservat där det fortfarande råder bondesam-
hällets lugnare takt. Sommarstället förknippas med ett enklare liv utan till-
gång till alla moderna faciliteter, en otidsenlighet som enligt många är en 
viktig förutsättning för fritidshusets osamtida position utanför den forcerade 
sociala tiden i städerna. Landsbygden och i synnerhet sommarstugeområdena 
är ännu endast delvis integrerade i höghastighets- och kommunikationssam-
hället, till exempel saknar många lantställen enligt intervjupersonerna inter-
netuppkoppling eller en anslutning till det fasta telefonnätet. Hos många 
intervjupersoner är det ett medvetet beslut att inte ha fast telefon och internet 
för att upprätthålla ett symboliskt, såväl som konkret, avstånd till det moder-
na livet i allmänhet och förvärvsarbetet i synnerhet. 

Lantställets geografiska avstånd underlättar även avskärmandet av helgen 
som en tidsmässig allmänning som inte är underkastad den hegemoniska 
tidsekonomin. Men även för intervjupersoner som inte har tillgång till ett 
fritidshus har helgen en särskild innebörd. För många arbetslösa responden-
ter har helgen en ganska negativ betydelse eftersom den exponerar de struk-
turella skillnaderna mellan deras och de förvärvsarbetandes vardagsliv. I en 
del intervjuer framställs förvärvsarbetslivet i ett lätt romantiskt skimmer som 
återspeglar vardagslivets distinkta strukturering med tydliga perioder av 
arbetstid och fritid. Positionen utanför arbetslivet medför även en ändrad 
tidsuppfattning vilket framträder tydligt i följande citat från en intervju med 
en 41-årig man som bor i Östersund. Han är ensamstående och har små eko-
nomiska resurser. Efter mer än 15 år som verkstadsarbetare och arbetsledare 
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har han efter en längre tids sjukskrivning utbildat sig till speciallärare. Han 
är vid intervjutillfället nyutexaminerad från lärarutbildningen och har haft ett 
antal kortvariga lärarvikariat samtidigt som han söker en fast anställning som 
lärare.  

Intervjuperson: Men alltså, det är ju någonstans, det är ju fritiden som 
får, som alltid, stryker på foten först, så är det ju. Det här med liksom ut-
landsresa det känns ju nästan som såhär halvlöjligt som de där på mars 
kan ägna sig åt. […] 

Intervjuare: Påverkades synen på arbete och fritid på något sätt, vad man 
uppfattar som arbete och fritid?  

Intervjuperson: Ja, det är klart att det suddas ut. Jag menar det kan ju 
också härröra till den här tiden av sjukskrivning också. Jag menar, så fort 
du kommer en bit ifrån arbetet, och det går så ohyggligt fort det här, så 
börjar det på hamnar i gråzoner. […] Och det är klart att visst får man ett, 
ja, man får ett annat perspektiv på tillvaron. Det gör man. Och det kan jag 
väl känna nu när jag är tillbaka i det här ekorrhjulet så att säga, liksom 
att nu har jag tillbaka den gamla synen som jag hade innan jag bröt så att 
säga. Och det här med arbete och fritid, jag menar det är ju väldigt klara 
gränser, även om man som lärare egentligen aldrig kanske blir riktigt, 
riktigt ledig men man försöker göra sig ledig i alla fall kvällar och framför 
allt helgerna då. Och jag menar, den här fredagskänslan som man har, 
den hade jag inte, […] alltså den här fredagskänslan innan du går hem på 
fredag eftermiddag, den är ju ljuvlig. 

 
Intervjupersonens nostalgiska reminiscens av fredagskänslan åskådliggör hur 
starka känslostrukturer som finns knutna till en normativ strukturering av 
arbetsveckan i allmänhet och den förvärvsarbetsfria helgen i synnerhet. Ar-
betsveckans slut markerar början av helgens ledighet och det framgår tydligt 
ur respondentens beskrivning hur mycket han har saknat denna upplevelse i 
samband med sin arbetslöshet och sina studier. Utan förvärvsarbete hamnar 
vardagslivet i en tidsmässig gråzon där icke-fritiden determinerar den per-
sonliga tidsupplevelsen. Betydelsen av förvärvsarbetet som tidgivare som 
skapar en inkluderande social rytm blir tydlig när han skildrar sin återintro-
duktion till ”ekorrhjulet” i samband med hans vikariat som något i grunden 
positivt eftersom det har tvingat honom att reflektera kring gränserna för 
arbete och ledighet, i synnerhet med avseende på helgerna. 

Sammanfattningsvis avtecknar sig följande gemensamma drag i respon-
denternas definition av vad som kan betecknas som fritid. Verklig fritid 
handlar om att själv kunna bestämma över hur tiden ska användas. Fritid 
innebär enligt detta synsätt ett obundet temporalt utrymme fritt från alla 
slags externa krav vilket tillåter en mångfald av individuella rytmer och akti-
viteter (jfr. Nowotny 1993; Götz 2007). När det gäller aktiviteter exkluderar 
denna definition av fritid enligt majoriteten av intervjupersonerna olika for-
mer av obetalt arbete, som till exempel omsorg om barn, hemarbete eller 
ideella engagemang, även om gränsdragningen i vissa fall är något otydlig. 
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Framför allt arbetslösa respondenter tenderar att vara tydliga när det gäller 
att exkludera obetalt arbete i hushållet från fritidsbegreppet. Orsaken förefal-
ler i många fall vara ett försök att inte helt tappa kontrollen över den egna 
vardagen. I ett vardagsliv som saknar förvärvsarbetets tydliga tidsstrukturer 
med dikotomin förvärvsarbetstid/disponibel tid fyller det obetalda arbetet en 
dubbel funktion. För det första fungerar det för många som en tidgivare för 
vardagslivet eftersom vissa aktiviteter som exempelvis hämtning av barnen 
fortfarande måste ske vid vissa tidpunkter. För det andra utstakar det obetal-
da arbetet en domän där den arbetslösa individen har ett inflytande över pla-
nering och genomförande vilket åtminstone till sin form påminner om arbete. 
Ideellt arbete uppfattas som en givande fritidsaktivitet i ett av exemplen som 
diskuteras i kapitel fem, men det finns också exempel där intervjupersonens 
ideella engagemang likställs med ett oavlönat förvärvsarbete. Om ett oavlö-
nat arbete eller andra aktiviteter ställer krav som upplevs som externa be-
skriver majoriteten av de arbetslösa intervjupersonerna dessa aktiviteter som 
en belastning och som ett arbete. Men när kraven som förknippas med en 
aktivitet eller ett arbete upplevs som interna beskrivs det av de flesta som 
fritid. 

Fritidens starka normativa koppling till förvärvsarbetet framträder tydligt 
i respondenternas olika definitioner av fritid. Men det är också med avseende 
på uppfattningen av relationen mellan förvärvsarbete och fritid som det finns 
en klar skillnad mellan två distinkta grupper av respondenter. Tidsfattiga 
personer med goda ekonomiska resurser och ett förvärvsarbete tenderar att 
se på fritid som förvärvsarbetets negation. I respondenternas beskrivning 
framställs den idealtypiska fritiden ofta som associativ motsats till förvärvs-
arbetslivet: långsam i stället för jäktig, fri i stället för påpassad, kravlös i 
stället för krävande, emotionell i stället för rationell, momentorienterad i 
stället för ändamålsenlig. Förvärvsarbetets tidsmässiga krav i kombination 
med ett uppskruvat vardagsliv hotar visserligen att degradera värdet av de 
konkreta fritidsupplevelserna men fritid framstår ändå som ett åtkomligt 
temporalt möjlighetsutrymme, i synnerhet för de respondenter som tyr sig till 
den kommersiella upplevelsemarknaden (se nästa avsnitt). För tidsrika per-
soner med små ekonomiska resurser, arbetslösa eller ej, ter sig fritidens dia-
lektik helt annorlunda. Fritidens antites är inte förvärvsarbete utan icke-fritid 
som i enlighet med tidens moraliska ekonomi inte ger samma rätt till fritid 
jämfört med ett avlönat arbete eller ett socialt synligt och erkänt ideellt arbe-
te. De arbetslösa eller deltidsarbetande intervjupersoner som inte ser sig 
själva som avhoppare från arbetsmarknaden, eller som marginaliserade, har 
därför i jämförelse med de tidsfattiga men heltidsarbetande respondenterna 
mycket större svårigheter att föreställa sig och artikulera en positiv bild av 
fritidens värde för deras vardagsliv. 
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6.2 Fritid i konsumtionssamhället 

Genomgången av samhällsvetenskaplig tidsforskning i kapitel två visar att 
de flesta tidsforskare, trots i övrigt vitt skilda utgångspunkter och slutsatser, 
är eniga om att den moderna, kapitalistiska tidsekonomin och dess temporala 
logik står i en dynamisk relation till en successiv ökning inte bara av produk-
tionstakten utan även konsumtionsintensiteten (t.ex. Adorno 1977a; Buren-
stam Linder 1970; Elias 1984; Geißler 1999 och 2000; Geißler & Held (red.) 
1998 och Rosa 2005). En konsekvens av detta är accelerationen av livstem-
pot på vardagslivets alla områden, det vill säga även utanför förvärvsarbetet. 
Konsumtionstakten ökar när det gäller såväl varor som tjänster och upplevel-
ser. I synnerhet sistnämnda konsumeras i allt högre utsträckning på en kom-
mersiell marknad. En följd av detta är att allt fler av vardagslivets domäner 
underställs den kapitalistiska systemrationaliteten och kraven på rationell 
hantering av ekonomiska och temporala resurser. I enlighet med Burenstam-
Linder (1970:96ff) beskrivning av tidsspararens dilemma förutsätter en så-
dan rationalisering av människors tidshantering, analogt med produktions-
processens taylorisering, förtätningen av handlingar eller upplevelser per 
tidsperiod som en ekonomisk nödvändighet. Det finns emellertid som Rosa 
(2005:262ff, se även 2003) ingående diskuterar inget direkt ekonomiskt 
tvång att maximera antalet upplevelser eller handlingar på fritiden. De eko-
nomiska drivkrafter som ligger bakom accelerationen och rationaliseringen 
av fritiden uppvisar snarare en ganska indirekt och vag koppling till männi-
skors tidsanvändning. En sådan indirekt ekonomisk påverkansfaktor identifi-
eras av Baumol (1967 och 1973) i hans beskrivning av den disparata prisut-
vecklingen på marknaderna för varor respektive tjänster (även kallad för 
”Baumols sjuka”, se Baumol 1967). Medan priserna för konsumtionsvaror 
tenderar att minska sker en motsatt prisutveckling för tjänster som blir allt 
dyrare, i alla fall sett i relation till varupriserna. Denna kostnadsökning drab-
bar många fritidsaktiviteter som är beroende av tjänster vilket kan leda till att 
fritidsutövarna försöker öka upplevelsetätheten eller går över till mindre 
tjänste- och mer varuintensiva fritidsaktiviteter (jfr. Binswanger 2006). 

I detta avsnitt kommer jag att närmare undersöka hur respondenterna i 
Stockholm, Jämtland och Sörmland upplever och ser på fritidens kommer-
sialisering. Ett första resultat av dataanalysen visar en tydlig skiljelinje mel-
lan Stockholmsbor å ena och boende i Jämtland respektive Sörmland å andra 
sidan. Stockholmarna tenderar att ha en ganska positiv syn på kommersiella 
fritidsaktiviteter som arrangeras av professionella aktörer och de är även 
flitiga konsumenter av olika fritidsarrangemang allt från spakvällar till helg-
resor, även om konsumtionsnivån i ganska hög grad samvarierar med hus-
hållets ekonomiska resurser. Utanför storstadsområdet är det vanligare med 
en skeptisk syn på kommersiella fritidsaktiviteter, i synnerhet när det gäller 
friluftsaktiviteter. I såväl Sörmland som Östersundsområdet föredrar de fles-
ta respondenter att organisera sina fritidsaktiviteter i egen regi, även om det 
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naturligtvis också förekommer inslag av kommersiell fritidskonsumtion som 
exempelvis biografbesök eller gym. En tänkbar förklaring är skillnaden mel-
lan de två undersökningsgruppernas åldersstruktur. Deltagarna i Stock-
holmsundersökningen utgjorde en åldersmässigt tämligen homogen grupp 
(mellan 38 och 57 år) medan ålderspannet var betydligt större i Jämtland 
respektive Sörmland. Skillnaden kvarstår emellertid också om ålderfaktorn 
tas i beaktande och undersökningen begränsas till en jämförelse av stock-
holmarna med yngre och medelålders respondenter i Östersundsområdet 
respektive Sörmland. 

Följande citat ger prov på en ganska typisk inställning till kommersiella 
fritidsaktiviteter bland intervjupersoner i Stockholm. Respondenten är en 53-
årig kvinna som tillsammans med sin man bor i en större bostadsrättslägen-
het i södra Stockholm. Tidvis bor också parets två vuxna döttrar i hushållet 
men eftersom båda studerar på annan ort är de borta från hemmet i långa 
perioder. Hushållet är relativt tidfattigt då både kvinnan, som arbetar som 
lärare, och hennes make med 45 respektive 50 timmar i veckan förvärvsarbe-
tar mer än genomsnittet i Stockholmsundersökningen. Hushållet har goda 
ekonomiska resurser och paret äger bland annat en andelslägenhet i Jämt-
landsfjällen, en sommarstuga och en segelbåt.  

Intervjuare: Med mer pengar då, skulle det påverka fritiden och resor? 

Intervjuperson: Ja, det är klart, man kanske kan göra det, åka till Viet-
nam eller något, lite mer impulsivt. Kanske inte behöver samma plane-
ring. På så vis kan det ju spela in. […] Ja, vi har en segelbåt också så att 
vi har varit ute och seglat oftast. Ja, i Stockholms skärgård. Sen åker vi 
upp till Åre för att där brukar vi spela golf. Och sen på helgerna när vi 
träffar våra vänner så brukar det bli en del golf. [...] Nej, den här båten 
passar oss jättebra. Den kan man hålla på och utrusta hur mycket som 
helst. Men då blir det ju också det här att har man en väldigt välutrustad 
båt, då blir det ju också det här kravet på att då måste man kanske vara 
ute ännu mera. Och det är ganska lagom, det är en folkbåt, eller ”Kompis” 
heter den, som passar oss. Den är lättskött och, fungerar bra och vi har 
inga krav på oss att vi måste vara ute en massa för att vi har investerat 
en massa i en båt. Segla, det är något vi gör när vi har tid och till exempel 
inte kan träffa vänner och vara ute […] Och sedan barnen har blivit stora 
kommer jag ut mera, bio, teater, konserter. Ja, just film kanske är svårt, 
att hålla sig vaken, nej, jag tycker att det är jobbigt att sitta och titta på 
en film alltså. Jag vill gärna ha lite pauser och gå och fixa någonting. Men 
överlag är jag nöjd med allt jag kan göra här i stan, det är ju nästan för 
mycket av det goda. […] I fjol tog jag till exempel upp tennisen igen, först 
tog jag lektioner och nu spelar jag med en väninna en, två gånger i veckan. 
Det kostar inte så mycket, så där var det väl kanske mest tid som sakna-
des, faktiskt. 

 
I början av intervjun hade respondenten först svårt att välja mellan alternati-
ven mer ledig tid respektive mer pengar men väljer så småningom ändå mer 
tid. Innan barnens flytt från hushållet upplevde respondenten ofta ledig tid 
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som en bristvara men där har det skett en successiv förbättring enligt re-
spondenten. Paret har ett mycket aktivt fritidsliv med många individuella 
men också gemensamma aktiviteter, varav många kan räknas till den kom-
mersiella fritidssektorn. De avsätter följaktligen en avsevärd andel av sina 
ekonomiska resurser till dessa fritidsaktiviteter vilket bland annat avspeglar 
sig i större investeringar som andelslägenheten i Åre eller segelbåten. Friti-
den i Stockholm ter sig utifrån hennes beskrivning som ett smörgåsbord av 
kulturella, sociala och idrottsliga aktiviteter men hon är också medveten om 
att det krävs en kombination av ekonomiska och tidsmässiga resurser för att 
kunna utnyttja detta stora utbud. Hon är dock inte främmande för att konsu-
mera nya aktiviteter som till exempel tennis på sin fritid. 

Men respondenten ger även uttryck för en viss försiktighet med avseende 
på fritidsaktiviteternas beroenderelation till ekonomiska investeringar när 
hon tar upp en eventuell upprustning av segelbåten. Medan golf, tennis och 
teater med mera är fritidsaktiviteter som förstärker parets sociala umgänge 
skulle en större ekonomisk satsning på båten, som i dag kräver lagom myck-
et av parets fritid, enligt henne leda till en större press att använda båten. I 
dag finns båten som ett alternativ när paret känner för det, till exempel när 
man inte kan träffa vänner. Ting kräver tid, och ting som man har investerat 
mycket pengar i kräver oproportionerligt mycket tid och uppmärksamhet för 
att investeringen ska upplevas som lönande. Här framkommer med andra ord 
en viss dubbelhet när det gäller fritidens beroende av ekonomiska resurser. 
Resurserna behövs å ena sidan för att möjliggöra vissa fritidsaktiviteter men 
kan å andra sidan även medföra en låsning till en viss typ av aktiviteter. 

Det kan också noteras att nästa alla intervjupersoners första spontana as-
sociation när de får frågan vad mer pengar skulle innebära för deras fritidsliv 
handlar om möjligheten till långväga resor. Större ekonomiska resurser skul-
le enligt henne minska behovet av planering och leda till mer spontana och 
impulsiva beslut om semesterresor. Jag har tidigare berört vikten av semester 
i allmänhet och semesterresor i synnerhet för upplevelsen av livskvalité och 
synen på ledig tid. Tillfrågade om arbetslöshetens negativa effekter utpekar 
väldigt många arbetslösa intervjupersoner ekonomiska och praktiska svårig-
heter att åka på en semesterresa som den i särklass mest kännbara negativa 
effekten. En analys av res- och semestervanor i Stockholmsundersökningen 
uppenbarar semesterresornas stora betydelse, inte minst när det gäller an-
vändningen av ekonomiska resurser och energi (Höjer 2007). Stockholmar-
nas energianvändning för fritidsresor skiljer sig inte speciellt mycket från 
övriga svenskars förutom på en punkt, nämligen när det gäller flygresor. 
Stockholmarnas flygresor utgjorde år 1999-2001 med 29 procent en nästan 
dubbelt så stor andel av deras totala energianvändning i hushållet som för 
övriga svenskar, där motsvarande andel var 15 procent. Utanför Stock-
holmsområdet är det i stället bilresor som står för en stor del av hushållens 
energianvändning för fritidsresor (ibid.). För vissa hushåll i Stockholmsun-
dersökningen utgjorde fritidsresor med flyg mer än 2/3-delar av hushållets 
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totala energianvändning och det var inte alls ovanligt med mer än tre semes-
terresor med flyg per år (cirka 20 procent av de svarande flög tre eller fler 
gånger per år). En betydande del av dessa långväga semesterresor arrangeras 
av reseföretag och andra professionella arrangörer. Semesterns kommersiali-
sering är ett exempel på hur fritidssfären, som under den tidiga moderniteten 
ofta bars upp av sociala sammanhang nära individen samt olika folkrörelser, 
i det senmoderna samhället alltmer har kommodifierats. 

Även bland intervjupersoner som bor utanför Stockholmsområdet finns 
det förstås många exempel på konsumtion av kommersiella fritidsaktiviteter, 
men konsumtionsnivån ligger avsevärt lägre än bland stockholmarna. I ex-
empelvis Jämtland tar några intervjupersoner upp skoteråkning som en om-
tyckt fritidssysselsättning som dock kräver en ganska stor initial investering. 
I allmänhet ger dock respondenterna i Sörmland och i Jämtland uttryck för 
en syn på fritid där fokus ligger på fritidsaktiviteter som genomförs i egen 
regi eller tillsammans med vänner och bekanta. I synnerhet friluftsaktiviteter 
framställs som en viktig komponent av fritidslivet. Ett litet urval av aktivite-
ter som nämns gång efter annan är skidåkning, skogspromenader och fjäll-
vandring, orientering, jakt och fiske samt bär- och svampplockning. En för-
klaring till denna fokus på friluftslivet är givetvis den bättre tillgängligheten 
till friluftsområden i jämförelse med Stockholm, men det verkar också som 
om de boende i Jämtland och Sörmland anser att denna typ av fritidsaktivite-
ter har ett högre egenvärde än kommersiella alternativ. 

Denna inställning framträder klart i följande intervju med en 33-årig man 
som bor i Östersund. Han är särbo med en förhållandevis god ekonomi. Efter 
gymnasiet arbetade han först i ett antal år med avverkningen av några av 
släktens skogsarealer. I sin beskrivning av detta arbete poängterar han flera 
gånger en upplevelse av frihet som han associerar med skogsavverkning, 
dels eftersom han arbetade ute i skogen, dels eftersom han kunde planera 
sina arbetsdagar utan extern kontroll. Efter arbetet med skogsavverkningen 
letade han efter ett nytt jobb med anknytning till hans stora fritidsintresse, 
längdskidåkning, och fick anställning som säljare på en större sportbutik i 
Östersund. Han vantrivdes dock med de rigida arbetstiderna och sa inför ett 
nytt avverkningsprojekt upp sig från jobbet efter några år. Vid intervjutillfäl-
let har han varit arbetslös i cirka ett halvår. 

Nu bestämmer jag ju över min tid på ett helt annat sätt, ja, när jag inte är 
på Arbetsförmedlingen och den här utbildningen då. Ja, en sak som är po-
sitiv är ju att jag har mycket mer tid att motionera nu. Så det ser jag som 
väldigt positivt att man kan prioritera det. I vintras kunde jag vara ute i 
spåret när det är ljust, ja, alltså, även om det är en konstig känsla att fara 
fram där nästan helt ensam mitt på dagen, när alla andra jobbar. Det 
kunde jag väl gjort tidigare också, men bara på helgerna, nu har jag hela 
veckan till förfogande. Jag åkte skridsko också då, det hann jag inte heller 
med tidigare. Nu på våren är det orientering som gäller, jag är i skogen 
nästan varje dag. Anna [IP:s särbo] gillar också att orientera och på hel-
gerna är vi ute i skogen tillsammans. Vi trivs i skogen, kul att motionera 
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tillsammans också. […] Träna, ja, när jag jobbade på [sportbutikens 
namn] hade de anställda tillgång till gym, till reducerat pris alltså, och 
där tränade jag rätt ofta, kanske två gånger i veckan, men inte sedan jag 
slutade jobba där. Det var ju lite så, ja, att det blev så eftersom jag inte 
hann träna något annat med tanke på arbetet och tiderna, men nu, när 
jag ändå har så mycket tid, då lockar spåret och skogen mer så att säga. 

 
Friluftslivets stora betydelse för fritiden som avtecknar sig i respondentens 
beskrivning ovan är inte alls ovanlig för intervjupersoner utanför Stock-
holmsområdet, i synnerhet bland intervjupersoner i Jämtland är det en myck-
et vanlig bild. Respondenten ovan upplever inte sin disponibla tid som icke-
fritid på samma sätt som andra arbetslösa eftersom han själv har sagt upp sig 
från sitt jobb för att påbörja en ny anställning inom kort. Därmed kan han ta 
tillvara den nyvunna fritiden på ett sätt som utgör en påtaglig kontrast till 
vardagslivet som förvärvsarbetande. Då kände han sig på grund av arbetsti-
derna tvingad att träna på gym, ett kommersiellt fritidsalternativ som han i 
samband med sin arbetslöshet har valt bort helt för att åter prioritera sina 
friluftsintressen. Trots denna upplevelse av större frihet finns det emellertid 
också vissa indikationer på att respondenten är medveten om rådande sociala 
normer kring tidsanvändningen för fritidsaktiviteter när han berättar om 
känslan av att åka helt ensam i spåret när alla andra arbetar. Även han upple-
ver med andra ord ett visst tvång att i alla fall reflektera kring arbetsdagens 
normativa rytm och dess synkronisering av olika aktiviteter där friluftsaktivi-
teter som skidåkning mitt på dagen faller ur ramarna. 

Respondentens relativa tidsmässiga frihet framstår som resultat av hans 
beslut att för en avgränsad period ställa sig utanför förvärvsarbetslivet och 
dess tidsmässiga krav. Samtidigt avvisar han även kommersiella fritidsalter-
nativ vilket i hans fall dock framstår som utslag av intresse snarare än som 
ett ideologiskt ställningstagande. Det finns emellertid ett litet antal intervju-
personer som av ideologiska skäl valt bort kommersiella fritidsaktiviteter 
som ett led i deras ställningstagande mot konsumtionssamhället i stort. Dessa 
personer har själva valt en marginell position på arbetsmarknaden och deras 
vardagsliv präglas av stor tillgång till disponibel tid men också dåliga eko-
nomiska förhållanden. Dessa ekonomiska problem uppvägs dock enligt in-
tervjupersonerna helt av vardagslivets stora tidsmässiga frihet. 

Ett försök att bryta med den rådande värderingen av tid i enlighet med ti-
dens moraliska ekonomi beskrivs till exempel av en 31-årig man som till-
sammans med sin sambo bor i en stuga nära en mindre stad i Sörmland. Efter 
en tvåårig gymnasieutbildning har han haft ett stort antal olika jobb, bland 
annat som sjukvårdare, vikarierande lärare, datatekniker, hemsidesredaktör 
och fotograf. Sedan några år tillbaka driver han tillsammans med sin sambo 
en mindre butik som säljer böcker och konst. Butikslokalen används även till 
konstutställningar och föreläsningar.  
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Intervjuperson: Ja, det är ju att man har en urusel ekonomi. Man får ju 
rätta mun efter matsäcken. Men jag har ju heller aldrig varit så där pryl-
galen så att jag måste ha haft senaste modellen av en viss sak. Däremot är 
det ju vissa saker som, behöver man ju ha för att man ska kunna klara då 
sina, till ett visst åtagande. […] Det är ju det att man hittar andra värden 
här i livet, som gör att det överväger den ekonomiska fattigdomen. Alltså, 
människor som bara strävar efter materiell rikedom, som strävar så för 
att skaffa just den där grejen, det kan man ändå få. […] Alltså, fortfaran-
de så lever min kreativitet. Hade jag haft ett jobb, och tagit ett sådant här 
jobb som de vill att jag ska ta på Arbetsförmedlingen, på Svanströms eller, 
ja, vad fan det nu heter, så, eller Sunpoint, göra tamponger, det är också 
ett sådant där underbart jobb. Jobba femskift, och det finns inget utrym-
me för att göra någonting annat då. Då har du en trygg tillvaro, tycker de. 
Då kan vi sätta [IP:s namn] i statistiken att han har ett jobb. Och det är ju 
det vi vill, för då gör vi vårt jobb. Äh! Det är ett spel för gallerierna, hela 
tillvaron. 

Intervjuare: Det här med att du är arbetslös, har det inneburit någonting 
för hur du organiserar ditt vardagsliv? Med nya rutiner, tidsanvändning 
och sådana saker.  

Intervjuperson: Ja, man har väl blivit slappare, då. Kanske. Det krävs ju 
mera disciplin av en när man är arbetslös att göra någonting, men samti-
digt så. Jag tycker inte att det är fel. Om jag får ett uppdrag av något slag, 
ett bröllopsfotouppdrag, ett reklamuppdrag eller, you name it, så vad spe-
lar det för roll när jag utför det jobbet? Alltså, om jag utför ett jobb så gör 
jag det bra. De här personerna som jobbar åtta timmar, gör de ett bra 
jobb? Det tror jag knappast, därför att en människas kapacitet ligger nå-
gonstans på kanske två eller tre timmar, sen utför man inte ett bra jobb 
längre. Så vad man har satt för riktmärke på vad som är ett jobb här i 
Sverige, det tycker jag är lite så där, nej. Man väljer, man gör sitt val. För 
jag skulle väl kunna ha tagit ett vanligt jobb, men jag är inte den männi-
skan, jag vill ha livskvalitet, jag vill inte ha den där grundlönen eller 
grundtryggheten med en månadslön på 19 000, va. Jag menar, det finns 
ju, titta på en lagerarbetare, han kanske har bättre månadslön än vad en 
sjuksköterska har, en manlig, då. […] Men det är ju så, man kan ju alltid 
vrida och vända, myntet har ju två sidor, och gräset är grönare på andra 
sidan. Men jag tror det här är där man måste bestämma själv. Annars så 
skulle vi, alla människor strävar, till vad? Det är det här vi börjar märka 
här, alltså människor som kommer in och är utarbetade, till och med ut-
brända, till, för vem kämpar de ihjäl sina liv på? Alltså, börja tänk mer på 
dig själv. Börja må bra, stanna upp och njut av din omgivning i stället. 
Alltså, när våra sjukskrivningar här i Sverige får statsskulderna halvera-
de... Eller säg så här, sjukskrivningarna är dubbelt så stora som stats-
skulden. Vi har ett sjukt samhälle, vi har ett sjukt Sverige! Och hur fan 
ska vi komma till rätta med det om vi har en arbetsförmedling som är så 
här inrutad, och som försöker tvinga mig till att göra någonting som jag 
inte vill, för att jag inte passar in i deras fack. Jag förstår inte det, jag gör 
inte det. Och då blir man en sådan där fattig konstnär. Men vad är man 
fattig på? 
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Respondenten har uppenbarligen reflekterat mycket kring sitt avståndstagan-
de från såväl konsumtionssamhället som en fast anställning. Han beskriver 
sig själv som fattig men rik på tid, vilket för honom framför allt innebär att 
han kan ägna sig åt sina många olika intressen inom data, konst och fotogra-
fi. Han är inte främmande för att tjäna pengar på dessa intressen men det 
kommer först i andra hand, frihet och självbestämmande framstår som klart 
viktigare för hans vardagliga val. Hans val att leva med små ekonomiska 
resurser är ideologiskt motiverat såtillvida att det baseras på utvecklingen av 
en alternativ värdering av tid och ekonomiska resurser där fri tid och själv-
bestämmanderätten över den egna tiden är värda mycket mer än regelbunden 
inkomst. I hans självförståelse som konstnär spelar kreativitet en central roll 
och den hotas enligt honom allvarligt av ett arbete med för rigitt tidsschema. 
Respondentens alternativa värdering av tid och tidsanvändning uppvisar 
påtagliga paralleller med en bohemisk tidsanvändning i enlighet med ett 
romantiskt konstnärsideal där ledorden är inspiration, hänryckning och kvali-
té. Arbetslivets normala produktionsprocess med dess betoning på plikt, 
tidsdisciplin och kvantitet framstår i hans beskrivning som den raka motsat-
sen till detta ideal. I sann bohemisk anda konstaterar han att han är fattig, 
men bara på materiella resurser och inte på det som enligt honom verkligen 
räknas: frihet, kreativitet och tid. 

Även om 31-åringens radikala avståndstagande från konsumtionssamhäl-
let är extremt anknyter det till ett mer generellt mönster bland både Stock-
holmarna och intervjupersoner i Jämtland och Sörmland: tidsrika responden-
ter tenderar att uttrycka en lägre grad av intresse för materiella ting och kost-
nadskrävande kommersiella fritidsaktiviteter än tidsfattiga respondenter. En 
anledning till detta är bristen på ekonomiska resurser där aktiviteter som 
kostar mycket eller kräver dyr utrustning helt enkelt väljs bort eller priorite-
ras lägre av tidsrika personer. En annan anledning verkar vara att den dispo-
nibla tiden kan användas som resurs i planeringen och genomförandet av 
fritidsaktiviteter. En del tidsfattiga respondenter är mer eller mindre tvingade 
att anlita kostnadskrävande kommersiella alternativ och köpa arrangerade 
fritidsaktiviteter eftersom de själva saknar disponibel tid för att kunna plane-
ra och anordna aktiviteterna. Långväga semesterresor utomlands och tillgång 
till dyra fritidsprylar associeras visserligen med hög social status men riske-
rar också att dra in de tidsfattiga i en nedåtgående spiral som många gånger 
leder till att de blir ännu mer tidsfattiga. Resorna och tingen kostar pengar 
och därmed arbetstid som behövs för att tjäna ihop pengarna.  

6.3 Egentid – tid att vara 

I avhandlingens andra kapitel beskrivs hur betydelsen av individuellt upp-
levda egentider har ökat i samband med den accelererade sociala tiden och 
minskade krav på social synkronisering. Samtidigt som några av modernite-
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tens betydelsefulla sociala tidgivare som arbetsveckan tappar i betydelse 
ökar vikten av personlig tid. Denna tid är nära knuten till utvecklingen av 
den borgerliga individens subjektivitet, som enligt Nowotnys definition är 
egentidens viktigaste tidgivare (Nowotny 1993:37ff). I senmoderna samhäl-
len blir fritiden i allt större omfattning till ett personligt projekt som betonar 
individuella egentider på bekostnad av gemensamma aktiviteter och upple-
velser som tidigare främjade samhällets sociala integration. Ett påtagligt 
resultat av denna senmoderna utveckling mot egentidens ökade betydelse är 
den stadiga eroderingen av samhällets sociala kapital i form av deltagande i 
föreningsverksamheter såsom det har beskrivits av Putnam (2000) och Sen-
nett (1998). I detta avsnitt ämnar jag att undersöka om och i vilken utsträck-
ning begreppet egentid är av betydelse för respondenternas mer övergripande 
syn på tid och tidsanvändning i allmänhet samt fritid i synnerhet. 

Det första exemplet på ett försök att beskriva egentid kommer från inter-
vjun med en 42-årig kvinna som flyttade från före detta Jugoslavien till Sve-
rige i början av 1990-talet. I dag bor kvinnan i Katrineholm tillsammans med 
sin 20-åriga dotter. Efter migrationen till Sverige var hon hemma med bar-
nen under ett antal år men har efter skilsmässan från sin före detta make i 
mitten av 1990-talet sökt arbete och parallellt läst in ett antal gymnasiekurser 
på Komvux. Hon beskriver hushållets ekonomi som dålig men under kon-
troll.  

Fritid, för mig betyder det, ja, jag har alltid någon fritid för mig, oberoende 
av om jag jobbar eller inte. Fritid för mig betyder inte till exempel att gå 
och träna och sådant, jag tycker inte om sådant, jag har aldrig gjort det. 
Det kan innebära för mig att ha lite tid för mig själv, att koppla av och 
vila, att syssla med någonting som jag själv tycker om! Att satsa på mig 
själv, göra det jag vill. Jag tycker mycket om att promenera, fort, fort, fort. 
När jag går, går jag fort. Och jag trivs. Jag tycker om... att vara nära na-
turen och så. Att ta en kort och snabb promenad. 

 
I sin definition av fritid utesluter respondenten uttryckligen aktiviteter som 
hon inte är intresserad av eller där hon inte själv kan bestämma takten. 
Ibland kan det handla om möjligheten till långsamhet, vila och kontempla-
tion, ibland om en snabb promenad. Hennes definition visar att egentid inte 
bara är knuten till personliga preferenser utan även till möjligheten att kon-
trastera den individuella tidsanvändningen gentemot samtidigt pågående 
sociala rytmer. Förmågan att kunna negligera dess ofta starkt normativa so-
ciala rytmer och andra personers krav på den egna tidsanvändningen fram-
står som en viktig förutsättning för upplevelsen av personlig egentid. I föl-
jande exempel framgår tydligt att utrymmet för egentid blir litet när den in-
dividuella tidsanvändningen i hög grad styrs av externa krav och andra aktö-
rers scheman. Respondenten är en 48-årig kvinna som tillsammans med sin 
sambo och två barn bor i Stockholms innerstad. Hon jobbar heltid som ar-
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betsterapeut och hushållet kan beskrivas som tidsfattigt med goda ekonomis-
ka resurser.  

Ja, jag behöver tid för att göra ingenting. För det är nog det som jag är 
sämst på. För att då ringer någon. Jag gillar ju det. Jag gillar folk och jag 
har alltid varit så här. Nu sitter jag och håller julbord för 20 pers. Vi har 
ätit julbord i trettio år, vi är några tjejer som känner varandra sedan vi 
var sex år. Då har vi tjejer också dammiddagar, […] Jag gillar inte att 
passa tider egentligen. Jag har alltid passat tider när det gäller mitt jobb, 
det är inte så. Men det är det som stressar mig mest. Det är när jag har 
för många tider att passa. Om man ska till läkaren med den sonen eller 
tandläkaren med den eller så har man, så att ja. Jag är tidsoptimist. Jag 
tror alltid att jag har mer tid en vad jag har. Det är hemskt alltså. […]Det 
är det här att jag skulle vilja ha tid för bara mig själv. Bara för mig själv. 
Sätta mig att läsa en bok i en timma. Alltså utan att behöva göra det när 
alla andra har gått och lagt sig. Utan sitta där, ja, direkt efter jobbet kan-
ske. Sitta och läsa en timme. Det finns ju inte med i planeringen. Alltså, 
det finns ju verkligen inte med. Att bara ha tid. Jag tycker att jag tar tid 
för mig själv, men det är med andra. För att få den här, det är jag som be-
stämmer det, men det är ändå så då, för att tillåta mig själv att göra det 
här är det då att jag är upptagen av någonting tillsammans med andra. 
Inte att jag bara sätter mig ner. Jag är jättedålig på det. Maken är mycket 
bättre på det. Han sticker ut och springer. Det vill jag inte göra, men, jag 
kanske skulle ta en promenad. Fast det går inte. För då är det, det där att 
då kommer det ingen mat på bordet, ingen, det är väl maten och det här. 
Jag bara skriver lappar så går de och handlar och allt det här, men 
grundplaneringen kommer jag inte undan hur jag än bär mig åt. Ändå 
fungerar det när jag inte är hemma. Jag gör aldrig någonting alltså i för-
väg. Om jag åker bort, så åker jag bort. Då får de klara sig bäst de vill. Jag 
bryr mig inte om om de går på McDonalds tre dagar i sträck. Så det har 
jag inte. Så då fungerar det. Så att det borde kunna fungera även om jag 
tar tid för mig själv. Det är svårt där alltså. 

 
Respondenten är ganska bestämd när det gäller att artikulera sitt behov av 
egentid, nämligen tid där hon inte gör någonting för någon annan än sig 
själv. Som hos många andra intervjupersoner innehåller hennes föreställning 
om egentid en längtan om social avskärmning. Ovissheten kring hur detta 
frirum kan åstadkommas på ett socialt acceptabelt sätt samt om avskärm-
ningen verkligen leder till mer egentid ger hennes beskrivning en eskapistisk 
karaktär. Samtidigt visar citatet och även resten av intervjun att hon har väl-
digt svårt att avvisa andras anspråk på hennes tid och resurser. Förutom ett 
krävande förvärvsarbete har hon huvuddelen av ansvaret för såväl planering 
som utförande av hushållsarbetet och barnomsorgen. Trots att hon är väldigt 
medveten om att detta obetalda arbete utgör ett stort hinder för hennes möj-
ligheter att hitta ledig tid till den eftertraktade egentiden har hon svårt att 
släppa ansvaret. Hon beskriver flera gånger hur svårt det är för henne, till 
skillnad från maken, att i sitt vardagsliv hitta tillfällen att varva ner och göra 
saker och ting i sin egen takt. Till och med hennes egna fritidsaktiviteter, till 
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exempel jullunchen med väninnorna, framstår mer som arbetsuppgifter hon 
måste bocka av på en lista än som nöjsamma sociala sammankomster. Friti-
den har blivit oroväckande likt ett krävande förvärvsarbete där det finns föga 
utrymme för att utveckla den individuella egentiden (jfr. Gorz 1994:55f). 

Längre fram i intervjun tar hon dock upp ett ställe där hon kan förverkliga 
sin dröm om att hitta tid att göra saker och ting i sin egen takt, nämligen 
familjens fritidhus när hon åker dit ensam. 

Ja, visst. Och då är det skönt. På det viset skulle jag nog nyttja det för att 
bara hitta vila. Jag brukar åka ut en gång varje höst, tre till fyra dagar 
själv. Med stickning och bok. Ingen kontakt med någon. Det är mitt lilla 
retreat. Sedan brukar jag få spader kanske fjärde dagen och då åker jag in 
till Örebro till en kompis. Jag klara inte för mycket av det. Det kan vara 
fem minuter i badkaret också. Jag är lite sådan där. Nej, men det är här-
ligt att ha det. 

 
På samma sätt som den arbetslösa respondenten i Östersund blir fritidshuset 
till en tillflyktsort där hon kan etablera en egen temporal domän. Han kunde 
i fritidshuset arbeta i sin egen regi och därmed uppleva fritid, hon kan an-
vända tiden i sin egen takt och få några dagars vila från familjens och arbe-
tets krav. Gemensamt för bådas användning av sommarstället är upplevelsen 
av egen kontroll över sin tidsanvändning samt att detta kräver ett visst geo-
grafiskt men också socialt avstånd från vardagslivet i staden. Liknande be-
skrivningar av egentid som temporala utrymmen där aktiviteter och vila kan 
utvecklas i individuell takt förekommer frekvent i intervjumaterialet. Ofta 
återkommande formuleringar är ”tid för mig själv” eller ”tid att vara”. En 
intervjuperson lägger till och med fram ett eget förslag på en beteckning av 
egentid: ”En tid där man själv väljer det som man har lust att göra, just då. 
Improvisationstid”. I enlighet med dessa framställningar krävs att följande 
två villkor är uppfyllda för upplevelsen av egentid: för det första förutsätts 
en känsla av total kontroll över situationen där ingen annan har några krav på 
individens tidsanvändning (i likhet med villkoret för vad som konstituerar 
riktig fritid). För det andra måste det också finnas ett tidsmässigt möjlighets-
utrymme för utvecklingen av en individuell tidsanvändning i individens egen 
takt. För vissa respondenter räcker det med en promenad i rask takt medan 
andra har mycket svårare att hitta den eftertraktade egentiden.  

6.4 Sammanfattning 

En vanlig beskrivning av den senmoderna fritiden som socialt konstruerat 
temporalt handlingsutrymme är att fritiden har individualiserats och urbäd-
dats, det vill säga delvis lösgjorts från tidigare starka sociala normer som 
reglerade dels fritidens mängd i relation till specifika sociala positioner, del 
hur den disponibla tiden skulle användas. Undersökningen i detta kapitel ger 
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vissa indikationer att denna process har gått längre i Stockholm än i Sörm-
land respektive Östersund. Fritidens individualisering är mindre utpräglad 
utanför storstadsområdet och i landsorten där människor fortfarande upple-
ver en högre grad av normativ social simultanitet, det vill säga ett socialt 
tryck att utföra vissa aktiviteter vid vissa tidpunkter. Simultaniteten försvårar 
å ena sidan artikulationen av individuella egentider men underlättar å andra 
sidan bevarandet av etablerade tidsmässiga allmänningar som exempelvis 
helgen. Samtidigt lämnas inte lika stort utrymme för den kommersiella upp-
levelse- och fritidsmarknaden. Upplevelsen av extern kontroll har visat sig 
ha stor betydelse för synen på och värderingen av fritid, många intervjuper-
soner upplever att den lediga tiden genomsyras av andra intressen och mås-
ten. I synnerhet förvärvsarbetslivet kastar en allt längre skugga över fritiden. 
För många kvinnor blir denna skugga ännu mer kompakt när den överlagras 
av ansvaret för hushållsarbete och omsorg om barn och äldre. 

I en av sin beskrivning av vardagslivet i 1920-talets Moskva reflekterar 
Benjamin kring möjligheten att bryta med kapitalismens kommodifiering av 
tid som orsak bakom vardagslivets acceleration. Benjamin tycker sig upple-
va att tidsanvändningen i det postrevolutionära Sovjet på 1920-talet är avse-
värt lugnare, och mindre upptagen av tidens värde, än i det samtida Västeu-
ropa. Han frågar sig om denna utveckling kan ses som en utveckling där 
Sovjets arbetare får bättre möjligheter att njuta av det nödvändiga arbetets 
frukter och så småningom få betydligt mer fritid än proletariatet i väst. Ben-
jamins något nedslående slutsats är dock att utvecklingen snarare beror på 
Rysslands folkliga traditioner och en framväxande arbetskult där kapitalis-
mens och borgerlighetens gudar ersätts med partiets (Benjamin 1980 
[1926/27]:45ff, 70ff). 

Också i dagens kapitalistiska, senmoderna samhällen har de gamla gudar-
na ersatts med nya ideal, dock utan att helt ge avkall på vare sig kapitalis-
mens eller borgerlighetens ledstjärnor som exempelvis pengar och arbetsmo-
ral. Analysen i detta kapitel har visat att det finns ett växande intresse för 
betydelsen av fritid och egentid även om det skulle vara förmätet att tala om 
en kultisk dyrkan av dessa tidsupplevelser. Den individuella kontrollen över 
tiden blir till en delvis imaginär temporal tillflyktsort, ett ställe för det sista 
motståndet till den totala subsumtionen under arbetslivet. Egentiden bygger 
dock på en starkt individualiserad tidsanvändning och är därför utsatt för 
ständiga försök till kommersialisering som erbjuder enkla och till synes in-
dividuella paketlösningar, till exempel i form av retreat-vistelser.  

Samtidigt demonstrerar analysen i detta kapitel mycket påtagligt att en 
positiv tidsupplevelse i allmänhet och fritid i synnerhet har kommit att bli en 
allt viktigare komponent av välfärd i ett senmodernt samhälle. Tiden som 
människor är lediga från betalt och obetalt arbete har blivit till tid ledig för 
något, tid som ska utnyttjas till att bereda vägen för en givande personlig 
framtid. Fritid har därmed för många blivit en belastning eftersom dessa 
normativa föreställningar om personlig utveckling ställer krav på en oavbru-



Kapitel 6  Senmodernitetens gyllene ekorrhjul: fritid, egentid eller upplevelsetvång? 

 

221 

ten självframställning. Fritiden har delvis frigjorts från sin tidigare koppling 
till ett konkret förvärvsarbete men också professionaliserats, det har blivit ett 
jobb att sköta och planera fritiden. Paradoxalt nog kopplas fritiden således 
hårdare till förvärvsarbetslivssfären eftersom arbetsetiken och den kapitalis-
tiska rationaliteten numera omfattar alla vardagslivets domäner, inte endast 
det professionella förvärvsarbetet. Även när det gäller semester, som Gustav 
Möller på 1930-talet kallade för ett av dåtidens tydligaste klassmärken, kan 
nya distinktioner skönjas (Hellström 1994:71). På 1930-talet hade arbetarna 
avsevärt mindre semester än tjänstemän, nu har medelklassen svårare att 
freda sin semester från förvärvsarbetet som inkräktar på ledigheten och 
pockar på oavbruten uppmärksamhet. En grupp som fortfarande förvägras 
rätten till sammanhängande ledighet och semester är de arbetslösa. De för-
värvsarbetande klagar över bristande fritid, de arbetslösa över brister i deras 
lediga tid, som i deras perspektiv framstår som varken arbetstid eller fritid 
utan som icke-fritid. 
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7 Tid för ett grönare liv? Hållbarhet och 
senmoderna tidsligheter 

Frågan om utformningen av ett ekologiskt uthålligt vardagsliv i ett senmo-
dernt samhälle, som karakteriseras av snabb förändringstakt, stor produktivi-
tet och hög konsumtionsnivå, har i och med den aktuella klimatdebatten fått 
förnyad aktualitet under 2000-talets första decennium (se bl.a. Adam 1998; 
Darier 1998; Sanne 2007). I kapitel två presenterades en sammanfattande 
beskrivning av aktuell samhällsvetenskaplig forskning som riktar uppmärk-
samheten mot kopplingen mellan syn på tid, tidsanvändningsmönster och 
vardagslivets miljökonsekvenser. Många tidsforskare, i synnerhet inom den 
tidsekologiska skolan samt värdeteoretikerna, framhåller att omställningen 
från dagens ohållbara hantering av naturresurser till ett ekologiskt hållbart 
vardagsliv kräver stora förändringar även med avseende på människors livs-
stil och tidsanvändning. Senmoderna trender såsom tidsanvändningens acce-
leration, fragmentering och individualisering, dess frikoppling från ekologis-
ka processer, fritidens kommersialisering och modernitetens linjära tidsper-
spektiv pekas av dessa forskare ut som väsentliga hinder för etableringen av 
uthålliga livsmönster (se till exempel Dickens 1992; Geißler 2001 och 2002; 
Held 2001; Postone 2004, Røpke 1999 och Scherhorn 1999). 

Syftet med detta kapitel är att närmare belysa relationen mellan den sen-
moderna synen på och användningen av tid, det vill säga den senmoderna 
människans tidslighet å ena sidan (Heidegger 1972[1927]:304ff), och synen 
på aktuella miljöfrågor samt vardagslivets miljöpåverkan å andra sidan. Fo-
kus ligger således på tidsdimensionens betydelse för vardagliga handlingars 
miljöaspekter, i synnerhet den mening som människor tillskriver tiden i rela-
tion till miljön (jfr. Luhmann (1984:122ff). Forskningsöversikten i kapitel 
två visar komplexiteten i denna dynamiska relation mellan tid och miljö och 
jag har i analysen av avhandlingens empiriska underlag valt att fokusera på 
följande två centrala aspekter. Den första aspekten är i vilken utsträckning 
och på vilka sätt den moderna tidsupplevelsen med dess betoning av den 
värdefulla tidens knapphet påverkar valet av vardagliga handlingsalternativ 
med tanke på deras miljökonsekvenser. I enlighet med värdeteorins antagan-
de om tidens kommodifiering genomsyrar den kapitalistiska rationaliserings-
logiken och tidsdisciplinen allt fler av vardagslivets domäner vilket också 
ger avtryck i olika valsituationer med betydelse för miljön, till exempel när 
upplevelsen av tidsbrist styr valet av transportmedel för vardagsresorna mot 
mer miljöbelastande alternativ (jfr. Henriksson 2008; Tillberg 2001; Waldo 
2002; se även Postone 1993). Denna aspekt hänger nära samman med synen 
på tidens knapphet och värde. Ju större värde som tillskrivs tiden, i synnerhet 
den disponibla tiden, desto mindre betydelse tillskrivs hänsynstagande till 
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handlingars kort- och långsiktiga miljökonsekvenser i många vardagliga val 
(Baker et al. 2003; Dowling 2000). 

Den andra aspekten är i vilken utsträckning synen på miljöfrågor samt be-
tydelsen av en ekologiskt uthållig organisation av vardagslivet påverkar 
människors tidsperspektiv och deras värdering av tid. Finns det ett samband 
mellan attityden till miljön och tidsupplevelsen? Inom tidsekologisk forsk-
ning betonas betydelsen av långsiktighet i vardagslivets planering och orga-
nisation. Människors tidsupplevelse och tidsperspektiv hänger enligt tidseko-
logerna ihop med deras miljöperspektiv och hantering av miljön. Naturens 
rytmer och processer har i det moderna samhället tappat mycket av sin tidi-
gare betydelse för vardagslivets organisering i jämförelse med till exempel 
det tidiga 1800-talets agrara svenska samhälle. Det moderna samhällslivets 
acceleration och fragmentering förkortar uppmärksamhetsspannet och står i 
motsättning till en långfristig tidsplanering (Lash & Urry 1994:248, Adam 
1990). I den senmoderna tidsligheten favoriseras omedelbar tillfredsställelse 
och kortfristiga mål framför långa livsutkast som sträcker sig över flera ge-
nerationer. Individuella ögonblick får långt större betydelse än generationers 
kontinuitet. När tidshorisonten krymper minskar också förståelsen för, och 
tålamodet med, långfristiga processer som tar mycket tid. I stället för cyklisk 
reproduktion värdesätts kortfristig avkastning och kapitalvinster. Samtidigt 
växer det sociala trycket att använda den dyrbara disponibla tiden så effek-
tivt som möjligt, till exempel genom att konsekvent bruka tiden till flera 
aktiviteter på en gång, en strategi som enligt Godbey et al. (1998) leder till 
ökad resursanvändning och miljöbelastning. 

En central utgångspunkt för granskningen av den senmoderna tidsan-
vändningens miljökonsekvenser i detta kapitel är två sammankopplade para-
doxer som kan urskiljas i en övergripande analys av aktuell forskning om 
vardagslivets miljöpåverkan. För det första visar en historisk jämförelse av 
urbana hushålls resursanvändning och miljöbelastning sedan år 1850, med 
Stockholm som exempel, att de mest uthålliga hushållen sett till total resurs-
användning och utsläppsvolym levde för över 150 år sedan. Samtidigt har 
livsmiljön i Stockholm kring år 1850 beskrivits som en av norra Europas 
smutsigaste och besvärligaste för den vardagliga livsföringen. Dagens 
Stockholm däremot lyfts gärna fram som förebildlig när det gäller möjlighe-
terna till ett modernt och samtidigt miljövänligt vardagsliv, trots att den tota-
la miljöpåverkan av stadens invånare i dag är större än någonsin tidigare 
(Petterson (red.) 2008). 

För det andra står hushållens ohållbara resurs- och energianvändning i 
tydlig kontrast till deras växande miljöintresse där ett flertal aktuella under-
sökningar indikerar att exempelvis Stockholms invånare under andra hälften 
av 2000-talets första decennium blivit allt mer miljömedvetna och intresse-
rade av miljöfrågor (USK 2008; Carlsson-Kanyama & Lindén 2002). En 
undersökning från år 2007 visar att mer än 70 procent av stockholmarna är 
ganska eller mycket miljöintresserade, vilket är en ökning med 10 procent-
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enheter jämfört med år 2004 (USK 2008:8). Trots detta har till exempel 
stockholmarnas direkta och indirekta energianvändning – och därmed för-
knippade utsläpp av växthusgaser – ökat stadigt under 2000-talets första 
decennium (Pettersson (red.) 2008:164–177). 

Till grund för den första paradoxen ligger de stora geografiska och tids-
mässiga avstånden mellan det senmoderna vardagslivet och miljökonsekven-
serna av alla dess bekvämligheter (Dickens 1992). Utvecklingen har beskri-
vits närmare av McNeill (2001) som i sin analys av ett antal amerikanska 
och europeiska storstäder visar hur belastningen av den lokala närmiljön i 
dessa städer ökade enormt under 1800-talet och 1900-talets första hälft fram 
till 1960-talet, ofta med drastiska och mycket påtagliga följder som förgifta-
de vattendrag eller smog. Denna negativa utveckling vändes dock enligt 
McNeill under 1970-talet när många ansträngningar gjordes för att förbättra 
städernas närmiljö. Individuella, småskaliga och många gånger bristfälliga 
lösningar ersattes med kollektiva, storskaliga och effektiva system. Dessut-
om flyttades många verksamheter som tidigare belastat miljön långt utanför 
innerstaden eller utomlands. I många fall innebar dessa tekniska lösningar, 
exempelvis bättre rening av avloppsvatten eller utbyggnaden av fjärrvärme-
nät, inte några uppoffringar för städernas invånare. För stadsbornas del öka-
de tvärtom komforten i vardagslivet betydligt eftersom de befriades från 
såväl slitsamma arbetsuppgifter som individuellt ansvar för sina miljöhand-
lingar. Dessutom ökade även deras disponibla tid avsevärt. Under senare år 
har emellertid strävan efter ett ekologiskt hållbart samhälle på vissa områden 
återfört en del av både ansvaret och arbetsuppgifterna till hushållen, till ex-
empel när det gäller källsortering (Petterson (red.) 2008:164ff; jfr. Sörbom 
2003). 

Den andra paradoxen kan delvis förklaras med att hushållens miljöbelast-
ning i grunden har ändrat karaktär eftersom en mer global miljöbelastning 
med komplexa globala resursflöden och utlokaliseringen av miljöbelastande 
verksamheter gör det svårt att få grepp om hushållets hela miljöbelastning 
och att förverkliga miljömedvetna ideal. Kunskapsbristen innebär att många 
miljöintresserade människor upplever det som besvärligt att utan expertkun-
skap kunna identifiera uthålliga handlingsalternativ. Valet mellan de olika 
alternativen sker dessutom för det mesta i en kontext där miljövänliga värde-
ringar ställs mot andra överväganden, exempelvis ekonomiska eller tidsmäs-
siga. Andra trender som ligger bakom ökningen i hushållens totala miljöbe-
lastning är allt fler individuella transporter i närmiljön samt energi- och re-
surskrävande semestervanor och resmönster (t.ex. weekendresor med flyg, se 
Gössling & Becken 2006).  

Flera av de kritiska röster och motrörelser som presenterades i kapitel 
två159 försöker artikulera alternativ till dagens ohållbara livsstilar utifrån en 
kritisk analys av den senmoderna tidsstrukturens brott med ett mer natur- 

                                                      
159 Se kapitel 2.5 Motbilder – visioner om ett grönt negotium 
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eller snarare ekosystembaserat tidsperspektiv. Miljön och ekosystemen lyfts 
fram som viktiga tidgivare vilka borde få större vikt för utformningen av 
människans vardagsliv och livsutkast. Samtidigt betonas betydelsen av ett 
långt tidsperspektiv, till exempel för förståelsen av att vardagliga handlingar 
har miljökonsekvenser med stor räckvidd både geografiskt och tidsmässigt. 
Ett annat nyckelbegrepp för många av dessa rörelser som exempelvis città 
slow eller slow food rörelsen är långsamhet (se t.ex. Frykman 2000; 
www.slowfood.com; www.slowcity.com). Aktiviteter och processer som 
exempelvis matproduktion och hantverksproduktion måste enligt långsam-
hetsidealet få ta tid, men inte nödvändigtvis individens egen, disponibla tid 
och inte heller hela hennes uppmärksamhet. Begreppet långsamhet kopplas 
även till konsumtionsnivån. Ting såväl som upplevelser kostar såväl pengar 
som tid och därför förespråkas en måttfull konsumtionsnivå som orienterar 
sig efter individuella behov snarare än ett växande socialt konsumtionstryck 
(http://cittaslow.blogspot.com). Runt långsamhetsidealet och olika sätt att 
bromsa in vardagslivets tidsanvändning artikuleras utkast av uthålliga mot-
bilder till den rådande miljöbelastande tidsanvändningen. Även dessa mot-
bilder och deras ofta romantiska bild av svunna tiders möjligheter till små-
skalig produktion och kontemplation bidrar emellertid till att ytterligare öka 
uppmärksamheten på den knappa disponibla tidens värde. På så sätt riskerar 
de i själva verket att motverka sina intentioner genom att ytterligare öka 
attraktiviteten av tidsrationella, kommersiella och snabba konsumtionsalter-
nativ när det gäller fritidstjänster och -varor (Fuehrer & Pettersson 
2007:250f). 

7.1 Fort men fel – senmodern tidsanvändning som 
miljöproblem 

Samhällsvetenskapliga undersökningar av vardagslivets miljöbelastning 
indikerar att upplevelsen av tidsbrist är nära kopplad till människors val av 
miljöbelastande respektive miljövänliga handlingsalternativ (se t.ex. Baker et 
al. 2003; Godbey et al. 1998; Skorstad 2008). Många gånger framstår miljö-
vänliga alternativ, till exempel när det gäller vardagsresor, som mer tidskrä-
vande än miljöbelastande alternativ, vilket leder till att människor känner sig 
tvungna att välja mellan att spara tid eller att belasta miljön. Ett fåtal perso-
ner, som ofta har ett stort intresse för miljöfrågor, väljer medvetet att öka sin 
disponibla tid för att kunna satsa på miljövänliga handlingsalternativ, exem-
pelvis att gå ner i arbetstid för att därigenom få tillräckligt med tid för att 
välja bort bilen och i stället cykla till arbetet (Henriksson 2008, jfr. Krämer-
Badoni 1994). För många andra är valsituationen mycket svårare, i synnerhet 
när det gäller vardagliga rutinaktiviteter där det finns beprövade och tidsbe-
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sparande, men mindre miljövänliga handlingsalternativ (Sörbom 2003; jfr. 
Mårtensson & Fuehrer 2004). 

En övergripande analys av respondenterna i Stockholmsundersökningen 
visar att majoriteten, precis som i USK:s undersökning (USK 2008), ger 
uttryck för ett stort eller till och med mycket stort miljöintresse som emeller-
tid inte alltid avspeglar sig i deras vardagliga handlingar. Ett flertal intervju-
personer är medvetna om detta glapp mellan miljövänliga ambitioner å ena 
och vardagliga handlingsmönster å andra sidan, men miljöaspekterna utgör 
enligt många respondenter när allt kommer omkring endast en av många 
faktorer som ska vägas mot varandra i vardagslivets pussel. Dessa över-
väganden och konflikten mellan miljöideal och konkurrerande faktorer som 
ekonomi eller önskemål om mer fritid och utlandsresor kommer tydligt till 
uttryck i följande citat från en intervju med en 42-årig man som tillsammans 
med sin sambo och tre barn bor i en villaförort i norra Stockholm. Hushållet 
har goda ekonomiska resurser och är mycket tidsfattigt eftersom båda vuxna 
i hushållet arbetar mer än 50 timmar i veckan. 

Med tanke på vår energianvändning i hemmet och så, men även när vi 
handlar, alltså, miljön och miljöaspekten finns ju alltid närvarande. Ja, 
man vill ju absolut göra det rätta, inte välja det som är dåligt för miljön. 
Det gäller kanske framför allt det dagliga, vi köper till exempel mycket 
kravmärkt och tittar på andra märkningar också. Men sedan finns det 
ofta en hake, det miljövänliga alternativet är för dyrt, eller så finns det 
inte inne om man är ute och handlar, eller så hinner man inte sätta sig in 
i vad man borde välja. Jag menar, sedan då, mellan jobbet och allt annat 
som ska göras innan kvällen, då finns ingen tid att åka till en annan affär. 
[…] Och det här med semesterresor, där innebär ju miljötanken att hela 
familjen egentligen inte borde åka längre än till säg Norrtälje, helst cykla 
dit då. Och samtidigt som man förstår att man väljer fel är ju semestern 
något man ändå tycker att man har förtjänat, något där man vill unna sig 
själv och familjen något extra. Och då väljer man kanske att blunda för 
miljön och flyger iväg till fjärran strand i alla fall, trots flygresan dit och 
vattenbrist på plats. Men de sista åren har det varit likadant varje som-
mar, den tid vi har kan ta ut semester samtidigt är kanske tre, fyra veck-
or, och det är faktiskt enklast, och kräver minst ansträngning av oss, att 
bara åka iväg, till Thailand eller som sist, Sri Lanka. Med flyg, förstås, 
men då har vi i alla fall semester och kan koppla av. 

 
Trots den uppenbara omtanken om miljön och medvetenheten om miljöpå-
verkan av till exempel semesterresor i citatet ovan är valet av handlingsalter-
nativ inte givet. Vardagslivets utformning och handlingar framstår som re-
sultat av många överläggningar där det krävs gynnsamma förutsättningar, 
bland annat tillgänglighet och pris, för att valet ska falla på det miljövänliga 
alternativet. Även tidsdimensionen utgör en viktig faktor som påverkar valsi-
tuationen när det miljövänliga alternativet hotar att inkräkta på eftermidda-
gens värdefulla disponibla tid. Bakom valet av samma miljövänliga hand-
lingsalternativ kan det dessutom ligga väldigt olika motivmönster. Tidigare 
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forskning har till exempel visat att en del människor köper miljömärkta 
livsmedel för att minska sin miljöpåverkan medan andra köper miljövänlig 
mat av andra skäl, framförallt för att den är bra för hälsan eller för att den är 
godare (Mårtensson & Pettersson 2002:149–182). På motsvarande sätt behö-
ver inte valet av mindre miljövänliga alternativ indikera avsaknad av miljö-
intresse, utan som i exemplet med flygresan ovan snarare vara resultatet av 
en grundlig avvägning där flygets miljöpåverkan till slut inte väger lika tungt 
som andra aspekter av semesterplaneringen, bland annat behovet av att syn-
kronisera två heltidsarbetande vuxnas uttag av semesterdagar. Liksom hos 
många andra respondenter beskrivs semesterns frikoppling från vardagslivets 
jäkt i termer av en legitim belöning som har intjänats genom långa arbetsda-
gar. Ett hänsynstagande till semesterresans miljöpåverkan framstår i respon-
dentens ögon som en negation av själva idén med semestern eftersom alter-
nativa färdsätt eller semesterplaner aktualiserar upplevelsen av tidsbrist. 
Cykelsemestern till Norrtälje, ter sig i respondentens något skämtsamma 
redogörelse om tänkbara alternativ till en miljöbelastande flygresa som anti-
tesen till det semesterideal om avkoppling och vila som framträder i rätt 
många intervjuer. 

Liknande resonemang kring nödvändigheten att rationellt hantera den 
knappa tiden för att få vardagslivet att gå ihop är vanligt förekommande 
framför allt bland tidsfattiga respondenter med goda eller mycket goda eko-
nomiska resurser. Trots att omtanken om miljön också i denna grupp be-
skrivs som en mycket angelägen aspekt av vardagslivet har många svårt att 
efterleva detta principiella ställningstagande i praktiken. Många personer i 
denna grupp har långa arbetsdagar och korta, fragmenterade perioder av 
ledighet även under semesterperioden (t.ex. på sommaren). Ledig tid som 
kan spenderas på egen fritid eller umgänget med familjen uppfattas som en 
särskilt värdefull resurs och det finns en utbredd skepsis gentemot föränd-
ringar av vardagspraktiken som hotar att inkräkta på denna tid. Miljövänliga 
handlings- och konsumtionsalternativ förknippas av ett flertal respondenter 
med större tidsåtgång, lägre bekvämlighetsnivå och mer eget arbete än kon-
ventionella, mindre miljövänliga alternativ vilket minskar deras attraktivitet 
betydligt. I de fall där ett miljövänligt val endast ses som mer kostnadskrä-
vande än ett mindre miljövänligt alternativ, allt annat lika, uttrycker många 
tidsfattiga men resursstarka respondenter en klar preferens för den miljövän-
liga valmöjligheten. Dessa avvägningar framträder tydligt i följande inter-
vjucitat taget från intervjun med en 43-årig kvinna som arbetar som konsult 
med personalfrågor. Hon bor tillsammans med sin make och tre barn i en 
villaförort i norra Stockholm. Paret har goda ekonomiska resurser och är 
mycket tidsfattigt eftersom båda har långa arbetsdagar. 

Miljön och energianvändning, alltså en sak jag genast tänker på är bilen. 
Eller bilarna, för vi måste ha två. Tobbes [IP:s make] bil är ju en tjänstebil 
som han måste ha i jobbet varje dag, så därför måste jag också ha en. Inte 
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så mycket för att ta mig till jobbet utan för alla körningar efter jobbet, det 
ska som sagt handlas och skjutsas hit och dit nästan varje dag, det skulle 
inte funka utan min bil. Det är lite lustigt för det funkade ju innan, när vi 
bara hade en bil, men nu skulle det inte längre gå. Man vänjer sig snabbt, 
verkligen. Vi har pratat om att köpa en miljöbil så småningom, till mig då. 
Eller klara oss med en bil. Men så länge det är så tajt med våra scheman 
kan jag inte se det. […] En annan sak vi har testat några månader nu är 
hemkörning av mat, en matlåda med frukt och grönsaker och bröd, och det 
mesta är kravmärkt. Lite dyrare kanske, men med barnen så tänker man 
ju på vad man ska laga varje dag, det går inte med bara spagetti och kött-
bullar varje dag även om det är bekvämt. Men matlådan är ju också det, 
bekvämt, den kommer en gång i veckan och att grejerna finns gör ju att 
det blir bättre mat. Inget krångel, lådan står utanför dörren en gång i 
veckan. Vi handlade även vanlig mat på nätet några gånger men då fick 
man vänta i flera timmar innan de kunde dyka upp med leveransen, man 
fick inga exakta tider alltså. Eller så skulle de komma på en lördag eller 
söndag, när vi var på landet eller hade andra planer. Så det har vi ju slu-
tat med.  

 
Även hos denna respondent märks en tydlig strävan att leva miljövänligt som 
utan problem förverkligas i de fall där kostnaden enbart är ekonomisk. Valet 
av en ekologisk matlåda beskrivs som okomplicerat eftersom den förutom en 
positiv miljöeffekt har fler fördelar, det är ett bekvämt sätt att handla mat 
och förbättrar dessutom barnens kosthållning. Så länge kraven på miljöhän-
syn lätt kan anpassas till vardagslivets praktik uppstår inga konflikter mellan 
olika rationaliteter och värderingar. I dessa fall väljer också många respon-
denter lösningar som både gagnar miljön och inte påverkar deras vardagsliv 
negativt, eller som till och med förebygger tidsbrist och jäkt (jfr. Skorstad 
2008:97f). 

När omsorgen om miljön däremot upplevs hamna i motsättning till var-
dagliga rutiner och vardagslivets praktiska organisering blir det svårare att 
förverkliga de goda intentionerna på miljöområdet. Beroendet av en egen bil 
ger visserligen respondenten dåligt samvete, inte minst med tanke på miljö-
belastningen, men bilen beskrivs samtidigt som en absolut nödvändighet 
med tanke på hennes tidsbrist och praktiska svårigheter att organisera hus-
hållet och barnens aktiviteter. Viktiga kriterier för henne är bekvämlighet 
och praktisk görbarhet där exempelvis transporter, fritidsaktiviteter och in-
köp utan problem ska rymmas i ett jäktat vardagsliv. Trots en uppenbar mot-
sättning mellan miljöintresse och handling är valet att använda två bilar när 
allt kommer omkring pragmatiskt och ganska oproblematiskt eftersom livet 
utan bil skulle innebära en alltför radikal omläggning av vardagslivet. Miljö-
hänsyn får enligt henne gärna betinga umbäranden på vissa områden, i hen-
nes fall ekonomiska eftersom hon inte ser ekonomiska resurser som knappa. 
Ett bestående intryck är att hon i likhet med många andra intervjupersoner 
inte tar lätt på sitt val av ett miljöbelastande alternativ, i många intervjuer 
finns långa resonemang kring för- och nackdelar med olika handlingsmöjlig-
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heter. Praktisk genomförbarhet och förenligheten med ett jäktat vardagsliv 
framstår som centrala bedömningskriterier när det gäller att omsätta miljö-
hänsyn i handling. 

I exemplet ovan uttrycks en preferens för bekväma miljövänliga alternativ 
som gärna får vara dyrare än icke-miljövänliga alternativ och denna inställ-
ning är som nämnt ganska utbredd bland tidsfattiga respondenter med goda 
ekonomiska resurser. På så sätt förenas vardagslivs krav med miljövänliga 
värderingar utan alltför stora ideologiska konflikter. Ett annat vanligt sätt är 
att förlägga miljöhänsyn och miljövänliga aktiviteter till ett noga definierat 
och begränsat område av vardagslivet. Därigenom kan omtanken om miljön 
till och med integreras i en strävan efter att minska tidspress och upplevelsen 
av stress. En del respondenter beskriver hur de försöker leva miljövänligt 
och samtidigt hitta och säkerställa tillgången till olika temporala allmänning-
ar, det vill säga tider, tidsperioder eller aktivitetsmönster som traditionellt 
varit skyddade från modernitetens och det urbana livets snabba rytm. Sekula-
riseringen till trots har dessa temporala allmänningar ofta en anknytning till 
den sakrala kristna kalendern, till exempel söndagar eller storhelger som 
julen. Det finns emellertid även andra, mer profana tillfällen som fredags-
kvällen efter arbetsveckans slut (jfr. Bluedorn & Waller 2006). Strävan efter 
fritidsaktiviteter och tidsperioder som kan utgöra en motvikt mot den var-
dagliga stressen och på samma gång lämna utrymme för miljövänliga alter-
nativ är tydlig i följande citat från intervjun med en 37-årig kvinna. Hon bor 
tillsammans med sin make och två barn i förskoleåldern i en hyreslägenhet i 
södra Stockholm. Hushållet kan beskrivas som tidsfattigt med genomsnittli-
ga inkomster, hon arbetar liksom sin make heltid som lärare.  

Ibland vill man ju komma ifrån allt det här jäktandet mellan jobb och da-
gis och hemmet. Helgen är ju ett sådant tillfälle, men då är man ofta så 
uppe i varv att det är svårt att ta det lugnt. Och då tar vi ändå bilen när vi 
ska åka någonstans, oftast till vår stuga i Östergötland, nära Söderköping, 
bland annat för att spara tid och för att det är bekvämt. Vi försöker ändå 
ta det lugnare och låta bli att jobba på helgerna, även när vi stannar 
hemma. Men det är ju enklare på de lite större helgerna som midsommar, 
då kan vi verkligen njuta av att vara lediga, att bara vara. Vi umgås mer 
med familjen och det blir ofta mer harmoniskt. Vanliga veckor blir det 
väldigt stressigt att komma ut till landet, åka ut fredag kväll, hem söndag 
kväll, hela helgen försvinner i ett nafs. Men långa helger och framför allt 
på sommaren, ja, då blir det bättre. Och plötsligt finns det tid att värna 
om miljön också, jag menar, det tänker man ju på annars också men inte 
på det sättet. […] Det här med att spara energi till exempel, på landet blir 
det liksom mera påtagligt, det är ju skillnad mellan att bära in veden eller 
att bara sätta på elementen. Eller ta bilen, på landet spelar en kvart hit 
eller dit ingen roll, då kan vi lika gärna promenera. Men hemma i stan är 
det ju en annan sak, då skulle det kännas som att slösa med tid, och då 
väljer man bilen så klart. 
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Även detta citat visar hur omtanken om miljön åsidosätts när vardagens alla 
behov gör sig påminda. Precis som hos många andra respondenter är det inte 
förvärvsarbetet som direkt pekas ut som stressens primära källa utan snarare 
aktiviteterna efter arbetsdagens slut, i detta fall omsorg om barn och hus-
hållsbestyr. Det är först när stressen lättar som det uppstår tillfällen att mer 
medvetet reflektera kring miljön och agera miljövänligt. Respondenten och 
hennes familj försöker att aktivt skapa ett sorts tidsreservat på landet som ger 
tillfälle för ett lugnare tempo och familjeliv. Även om tiden på landet inte 
står stilla är kontrasten till vardagslivet i staden uppenbar men endast när det 
går att etablera tillräckligt stor distans till vardagsrutinerna. Endast helgen 
räcker enligt respondenten inte eftersom vardagslivets förpliktelser fortfa-
rande gör sig påminda och utgör hinder för brytningen med den jäktiga var-
dagslunken. Under större helger och sommarens längre ledighet finns där-
emot både distansen till förvärvsarbetet och det tidsmässiga utrymmet som 
behövs för att förverkliga idealet om en mer vilsam tidsanvändning. Nu finns 
också plats och energi för miljöhänsyn som respondenten annars saknar i sitt 
ordinarie vardagsliv. Förutom ett lugnare tempo och större kontroll över 
tidsanvändningen associeras lantstället dessutom med en mer påtaglig rela-
tion till hushållets miljöbelastning. Till skillnad från stadens storskaliga tek-
niska system, som exempelvis lägenhetens uppvärmning, upplever respon-
denten ett kraftigt förkortat avstånd mellan handling och handlingens miljö-
konsekvenser och en ökad miljömedvetenhet på landet. 

En liknande konceptuell uppdelning av vardagslivet där vissa områden 
framstår som mer lämpliga för miljövänliga handlingar än andra uttrycks av 
flera intervjupersoner. Ett viktigt område där miljötanken lätt kan omsättas i 
praktik är enligt många respondenter konsumtionen av livsmedel och andra 
dagligvaror. Vardagsresorna tas också upp av många men på detta område är 
det svårare att omsätta tankar på miljöhänsyn i praktiken, vilket också syns 
tydligt i exemplen ovan. Fritidsaktiviteter är ett område som lyfts fram av 
många, men även där förekommer tydliga konflikter mellan miljövänliga 
intentioner och praktiska överväganden. Denna intressekonflikt bottnar i 
många fall i upplevelsen av tidsbrist och synen på disponibel tid som en 
omtvistad resurs där det gäller att noga bevaka den egna kontrollen över 
tidsanvändningen. Mot bakgrunden av det utbredda miljöintresset uppstår 
dessutom i en del fall tydliga värdekonflikter där miljöhänsyn står i en upp-
levd motsättning till kontrollen över den egna tiden. I de fall där responden-
ten värderar sin tid som viktigare än miljön motiveras detta genom att fram-
ställa utformningen av de egna vardagsrutinerna som något respondenten 
inte har något egentligt inflytande över. I stället beskrivs de mindre miljö-
vänliga inslagen av vardagslivet som resultat av strukturella påverkansfakto-
rer utanför respondentens kontroll där förvärvsarbetslivets tidsmässiga krav 
och den allmänna accelerationstendensen av samhället nämns ett flertal 
gånger, till exempel i följande intervju med en 44-årig man. Han bor till-
sammans med sin sambo och två mindre barn i en villaförort i södra Stock-
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holm. Mannen har en ledande befattning på en tidningsredaktion och har 
liksom hans heltidsarbetande partner mycket långa arbetsdagar och mycket 
goda ekonomiska resurser. Till att börja med beskriver han utförligt hur tids-
pressen i vardagslivet begränsar hans möjligheter att bestämma över sin egen 
tid. 

Mer tid, det låter ju tilltalande. […] Att få mer tid för sig själv. Det är ju 
lite så. Det livet som man lever nu så har man ett jobb som tar ganska 
mycket tid och sedan, det vardagliga hemmalivet. Och så ska man sova 
och så är det upp igen. Det blir inte speciellt mycket tid till att hinna med, 
dels att försöka hålla sig i form. Det finns ju inte tid till i veckorna. Det 
finns ju på helgerna, men så är det så splittrat och så är det ju huset som 
man behöver göra något på också. Fixa, måla och dona, det finns det ju 
inte tid för egentligen heller. Så man skulle ju hinna rå om sig själv lite 
mer och man skulle hinna pyssla lite mer med det som man rår om. Sedan 
så kanske man skulle hinna med fritidsintressen och så. […] För den tiden 
är det för lite av i dag. När man är ledig och kommer hem ifrån jobbet, då 
tar ju barnen all tid. De ska ta tid. Man har varit borta hela dagen och de 
har varit på dagis. Jag har ju provat på sådär att inte jobba full tid när 
barnen var lite mindre. Då hinner man också med att springa och ta hand 
om sig själv lite mer. Alltså i mitt jobb så hinner man inte göra så hela ti-
den. Men det skulle kunna gå att göra det, gå ned i arbetstid, jag har gjort 
det i varje fall. Och då tycker jag till och med att det kan vara värt den 
mindre lönen som det innebär att vara lite ledig. Men i längden funkar det 
inte med min typ av jobb, så är det ju, inte om jag vill ha kvar samma po-
sition som i dag. […] Ja, dels att läsa böcker, spela musik, inte spela själv 
då, men lyssna på musik. Läsa lite och leta konstiga skivor som inte har 
annonserats ut. Men att hålla på i trädgården och sådär. Det finns mycket 
som man vill göra om man skulle ha mer tid.  

 
Respondentens funderingar kring ett vardagsliv med mer disponibel tid av-
slöjar en omfattande upplevelse av tidsbrist och stress i hans nuvarande var-
dagsliv. Han har svårt att hitta tillräckligt med tid och lugn till egna fritidsak-
tiviteter eftersom jobbet, hushållet och familjen kräver det mesta av hans tid. 
Respondenten har redan testat en tänkbar lösning på detta problem i sam-
band med andra barnets födelse, nämligen att gå ner i arbetstid. Även om det 
gav positiva resultat och ledde till mer egentid anser han att ett deltidsarbete 
i längden är oförenlig med hans chefsposition och ambitioner på jobbet. I 
hans fall är det, som hos många andra respondenter med hög inkomst som 
skulle vilja gå ner i arbetstid, inte den minskade lönen som utgör det största 
hindret för att gå ner i arbetstid utan den starkt normativa kopplingen mellan 
karriärutveckling och heltidsarbete. Något senare under intervjun tar respon-
denten sedan upp sambandet mellan tidsbrist och strävan efter miljövänlighet 
i vardagslivet när han resonerar kring olika sätt att minska energianvänd-
ningen.  

Fler kollektivresor i stället för bilresor. Men det tycker jag är grunden. 
Sunt att ha det perspektivet. Säger jag då som åker bil till jobbet numera, 
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och hem igen. Nästan alla dagar. Alla förutom när bilen inte är tillgänglig 
och det är inte ofta numera eftersom vi har bil båda två. Jag lever alltså 
inte som jag lär. Jo, men det har ju att göra med, i mitt fall, att det inte, 
alltså helt enkelt inte fungerar med tanke på tidsperspektivet. Det är inte 
praktiskt hanterbart för mig att åka kollektivt. På samma sätt som med 
bil. Och, jag hämtar ibland, jag lämnar på dagis och hämtar, och ska jag 
åka kollektivt då, skolan där och hämta där, och dagis är där. Då åker jag 
kommunalt då men så kan jag gå till dagis, men sedan ska jag ta mig till 
skolan som är en halvtimmes promenad åt det hållet. Det fungerar inte. 
Så när det gäller kollektivtrafiken så, den är ju svår att göra så bra att 
den passar alla individers behov. Handlade det bara om för min del att ta 
mig till och från jobbet, så tycker jag att kollektivresandet väl matchar att 
åka bil. […] Tidsmässigt så är det, på morgonen i alla fall, jämförbart. Det 
är när jag ska hem så tar det längre tid för mig att åka kollektivt än att 
åka med bil. Det är väl så att det blir svårt att välja det rätta när man inte 
har något val, egentligen. Det går fort men blir fel, fast det är den enda 
lösningen just nu. […] Semesterresor med tåg i stället för flyg. Mm, det är 
ju trevligt med tåg, men då får man inte åka speciellt långt. Jag har åkt 
Transibiriska järnvägen en gång. Det är rätt mysigt och fascinerande och 
intressant. Det tog ju en hel vecka så att, jag gillar att åka tåg, det gör jag. 
Det blir en annan typ av resande om man åker tåg. Så att, man åker ju 
inte till Mallorca med tåg eller Kanarieöarna. Det är en annan typ av se-
mestermål. 

 
Också i detta exempel framstår vardagsresorna som ett ur miljösynpunkt 
mycket problematiskt område där tidsbrist i kombination med organisatoris-
ka och praktiska svårigheter utgör hinder för förverkligandet av miljövänliga 
intentioner. I respondentens framställning innebär vardagslivets komplexitet 
och tvånget att foga alla pusselbitar samman att det för honom faktiskt inte 
finns några andra valmöjligheter än att använda bilen, även om det innebär 
en belastning av miljön. Hushållet använder vid tidpunkten för intervjun tre 
bilar trots att respondenten själv tidigare under intervjun beskrivit bilismen 
som ett av de största hoten mot miljön. Respondenten är medveten om mot-
sättningen mellan denna ståndpunkt och kraven på snabba och oproblematis-
ka transporter med bil och löser denna konflikt genom att hänvisa till tids-
brist som ett strukturellt tvång vilket för närvarande endast tillåter en utväg: 
att välja det miljöbelastande alternativet. Återigen är det uppenbart att valet 
inte görs lättvindigt men att det går att förena en miljöbelastande vardags-
praktik med en miljövänlig attityd genom hänvisningen till vardagslivets 
stress som extern faktor. Det är påtagligt att respondenten har råkat ut för en 
moralisk dissonans där olika moraliska övertygelser som miljöhänsyn och 
omsorg om familjen står i motsättning till varandra. Lösningen är att använ-
da olika moraliska bedömningsmallar för olika områden av vardagslivet (jfr. 
Mårtensson & Pettersson 2002:183–220). Bedömningen är exempelvis en 
annan när det gäller möjliga alternativ till en semesterresa med flyg. På detta 
område kan respondenten tänka sig att offra tid för en mer miljövänlig lös-
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ning i de fall där det är praktiskt genomförbart som till exempel en långväga 
tågresa. 

Bilanvändningen utgör inte ett lika stort dilemma bland respondenter som 
bor i Stockholms innerstad där många, även tidsfattiga, inte anser sig behöva 
äga en egen bil. Dessa bilfria respondenter använder visserligen bil ibland 
men tillgodoser de flesta vardagliga transportbehov såväl som semesterresor 
med hjälp av bland annat kollektivtrafik, cykel, delad bil eller hyrbil. Mönst-
ret med en större andel bilfria hushåll i Stockholms innerstad jämfört med 
resten av Storstockholm bekräftas även i andra undersökningar, enligt Carls-
son-Kanyama et al. (2001) fanns år 2000 392 bilar per 1000 invånare i 
Stockholms län vilket kan jämföras med 172 bilar per 1000 invånare i Sö-
dermalmsområdet år 1997. För de bilfria respondenterna uppvägs bilens 
negativa miljöpåverkan inte av dess begränsade fördelar när det gäller trans-
porter i innerstaden. Många ser dessutom inga direkta fördelar med bilen när 
det gäller snabbhet, tvärtom är den allmänna uppfattningen att bilresor i in-
nerstaden ofta tar mer tid är andra färdsätt. Denna syn på bilen framkommer 
tydligt i följande citat från intervjun med en 38-årig man som tillsammans 
med sin sambo och ett mindre barn bor i innerstaden. Hans sambo är vid 
intervjutillfället mammaledig medan han arbetar cirka 40 timmar i veckan. 
Hushållet har goda ekonomiska resurser. 

Vi har faktiskt aldrig haft någon bil så länge vi har bott här, och det är 
sällan vi känner att vi skulle behöva en. Det handlar inte om att vi inte 
har råd utan att det känns så onödigt. Vi når ju det mesta till fots eller 
med cykel och sedan finns det både tunnelbana och buss om vi ska åka 
längre. Bilarna släpper ju ut enormt mycket skit och smutsar ner luften, 
inte minst på vintern, det vill vi inte bidra med. Och så är det så krångligt 
också, med parkering, och inte minst stressigt att köra i stan, här är det ju 
ofta trångt och långa köer. Cykel däremot, det har ju blivit enklare att 
cykla tycker jag, fler enskilda cykelvägar, cykelspår och så […] I stan är 
det ju också nära till allt och de gånger vi behöver en bil, när vi handlar 
något stort eller åker iväg en tid, som i våras när vi åkte en vecka till 
Öland, då kan vi låna eller hyra bil, det är inga problem. Så, vi är inte ra-
biata på det sättet, bilmotståndare eller så. 

 
Bilen förknippas med både miljöbelastning, praktiska problem och bilåk-
ningen i innerstaden utmålas till och med som en källa till stress. Responden-
tens val av miljövänliga färdsätt underlättas dels av det stora antalet valmöj-
ligheter, dels av utbyggnaden av separata cykelbanor som har gjort vardags-
resorna över lite större avstånd både enklare och tryggare. Närheten till buti-
ker i innerstaden innebär dessutom att det inte finns något större behov av 
transportmöjligheter med avseende på inköp. I de fall behoven uppstår kan 
många bilfria respondenter som i exemplet ovan lösa dem genom att låna 
eller hyra en bil. Många intervjupersoner med större barn utnyttjar också 
möjligheten till samordnade transporter av barn som organiseras av föräldrar 
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eller anordnaren av aktiviteten, i ett exempel en sportklubb som hämtar en 
hel grupp barn efter skolan och lämnar de på fritis efter träningen. 

Alternativa och miljövänliga färdsätt är förutom för innerstadsbor mest at-
traktiva för tidsrika personer, det finns däremot inget tydligt samband mellan 
hushållsinkomst och biländvändning. Merparten av alla intervjupersoner i 
Stockholmsundersökningen visar sig ändå använda bil flera gånger i veckan 
och användningsgraden ökar ju längre bort från innerstaden hushållet bor. 
Många är medvetna om bilens miljöeffekter men mot bakgrund av de ovan 
skildrade kraven på tidsbesparing och vardagslivets organisation erbjuder 
bilen ändå en socialt accepterad lösning på transportbehoven. Även inner-
stadsborna använder dessutom bil när behovet uppstår. Vardagsresor och 
även långväga semesterresor framstår nästan som en enklav där ett annars 
stort miljöintresse inte får samma genomslagskraft eftersom det finns för 
många andra konkurrerande värderingar att ta hänsyn till. Bland motiven 
som nämns intar tidsbrist som analysen ovan åskådliggör en särställning. På 
andra områden av vardagslivet saknas däremot socialt accepterade alternativ 
till miljövänliga handlingar även om dessa är ganska tidskrävande och 
opraktiska. Ett exempel är källsortering av sopor och förpackningar som de 
allra flesta respondenter utför även om en del är tveksamma till miljönyttan 
av deras insatser, bland annat uttrycks en viss skepsis huruvida de olika frak-
tionerna verkligen hanteras rätt av återvinningsföretagen. Själva källsorter-
ingssystemet beskrivs bland annat som tidskrävande och besvärligt samt 
opraktiskt då det kräver såväl utrymme i köket som transporter till flera olika 
avlämningsplatser. Samtidigt har det dock etablerats en stark norm kring 
sorteringen i olika fraktioner. Respondenterna i Stockholmsundersökningen 
källsorterar sitt avfall utan att fundera på att det kostar tid i någon större om-
fattning även om en del har börjat tänka på förpackningar redan när de hand-
lar. Det kommer till uttryck i följande intervjucitat från en 52-årig ensamstå-
ende kvinna som bor i Stockholms innerstad. Hon har höga inkomster, arbe-
tar heltid och är förhållandevis tidsfattig. 

Sopsorteringen tycker jag är bra, det fungerar väldigt smidigt här i vårt 
hus. Här i huset, eller i närheten, finns behållare för nästan allt, ja, förut-
om för farligt avfall som ska lämnas i en miljöstation. I början tyckte jag 
det var rätt krångligt och så tyckte jag det blev trångt under diskbänken i 
köket, men nu funderar jag inte ens på den saken längre, det har blivit 
helt naturligt. Ofta tar jag och slänger olika förpackningar innan jag går 
och handlar, då tar det inte så värst mycket med tid att gå förbi behållar-
na. Däremot har jag börjat fundera på det här med förpackningarna när 
jag ska handla, det är ju så många och ofta stora förpackningar som inte 
behövs. Då ska jag först släpa hem grejerna för att sedan sortera och 
slänga det igen. Nä, jag har börjat välja vissa varor utefter vilken som har 
minst förpackning, eller helst tar jag den som är helt utan. Jag menar, 
varför ska man plasta in vissa grönsaker eller paketera praliner i tre lager 
av plast och kartong till exempel? 
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Exemplet visar att sopsortering efter initiala svårigheter blivit väl integrerad 
i respondentens vardagliga rutinaktiviteter, inte minst eftersom det finns en 
välfungerande infrastruktur som skapar gynnsamma förutsättningar för nor-
maliseringen av denna miljövänliga vardagshandling (jfr. Mårtensson & 
Fuehrer 2004). Visserligen ökar tidsåtgången och besväret som respondenten 
dock försöker minimera genom att rationalisera sin tidsanvändning och 
kombinera källsortering med inköp. Exemplet visar även att källsorteringen 
fungerar som draghjälp, det vill säga att en, i detta fall mer eller mindre 
framtvingad, miljöanpassad förändring på ett område kan leda till en attityd-
förändring som initierar flera förändringar av vardagslivet i miljövänlig rikt-
ning (jfr Mårtensson & Fuehrer 2004; Mårtensson & Pettersson 2002). I det 
konkreta exemplet med källsortering visar utvecklingen att ganska omfattan-
de miljövänliga förändringar är praktiskt genomförbara och allmänt accepte-
rade även om de innebär en genomgripande och tidskrävande omställning av 
vardagslivet. En viktig förutsättning är emellertid att det finns en väl funge-
rande infrastruktur samt att användarna litar på systemets miljönytta.  

Engagemang i miljöorganisationer 

Miljöfrågan beskrivs av mer än hälften av respondenterna i Stockholmsun-
dersökningen som ett av samtidens mest angelägna samhällsproblem. Ett 
fåtal intervjupersoner är passiva medlemmar i olika miljöorganisationer som 
exempelvis Naturskyddsföreningen eller Greenpeace men ingen är aktivt 
verksam. Två respondenter uppger att de har funderat på att vara mer aktiva 
och engagera sig ideellt för miljön men ännu inte förverkligat dessa intentio-
ner eftersom det krockar med deras andra fritidsaktiviteter eller ideella insat-
ser i andra organisationer. Tidsbristen som leder till en sådan intressekonflikt 
beskrivs i intervjun med en 52-årig kvinna som tillsammans med sin vuxna 
son bor i Stockholms innerstad. Hon arbetar som konstnär och författare och 
är egenföretagare med ganska låga inkomster. Arbetstiderna är oregelbundna 
men hennes totala arbetstid ligger över 45 timmar i veckan. Hon berättar 
först om sitt stora engagemang för miljöfrågor där miljöhänsyn ofta begrän-
sas av hennes dåliga ekonomi. 

Ta tåg i stället för att flyga har jag hela mitt liv gjort jättemycket. Tyvärr 
är det så att tåget har blivit så dyrt numer. Jag har alltid åkt tåg jätte-
mycket men nu kostar det mera pengar att åka tåg till Paris än att flyga. 
Och jag är ju inte i den situationen som du förstår att jag då, eftersom jag 
har dåligt med pengar, så väljer jag ju inte att lägga ned mera pengar, då 
flyger jag i stället. Även om jag hellre åker tåg, inte bara ur miljöhänsyn, 
utan för att det är ett sätt att resa som tilltalar mig. Men det där hänger 
ju också samman med tiden och det är ju den som alla anser sig ha så ont 
om att man inte åker tåg.  
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Respondenten tar visserligen upp tidsaspekten som en faktor som talar för 
flyget men i hennes specifika situation är det resans kostnad, inte tidsvinsten, 
som ligger bakom valet av ett mer miljöbelastande alternativ. I hennes be-
skrivning är det andra som har ont om tid medan hon själv framställer tågre-
sandet som ett attraktivt färdsätt. Senare under intervjun tar hon upp betydel-
sen av politiska insatser för miljön och kommer i det sammanhanget även in 
på ett eventuellt engagemang i miljöorganisationer. 

Intervjuperson: Ja, jag tänker rent politiskt vad för ställning man tar för 
sådana politiska alternativ som ger alternativa resurser möjlighet att  
utvecklas och det tycker jag ju inte, jag har röstat på miljöpartiet till ex-
empel förut av det skälet. […] 

Intervjuare: Är du engagerad i några ideella …? 

Intervjuperson: Inte i miljöorganisationer, jag är engagerad i PEN-
klubben och det är alldeles tillräckligt. Jag har även jobbat i BRIS och jag 
var tidigare när barnen var små engagerad i Hem och Skola. Men i BRIS 
har jag suttit och svarat i jourtelefon i fem år, så att jag är mer inriktad på 
sådant som, eller för mig faller det sig naturligt att prioritera det som har 
direkt kontakt med människor att göra. Jag har inte engagerat mig i nå-
gon miljöorganisation. Men det är bara för att jag inte har mer tid. Jag 
tycker det är tur att andra gör det. Men inte just jag, eller i alla fall inte 
just nu. 

 
Trots respondentens stora, men ganska nyväckta, miljöintresse är det vid 
intervjutillfället inte aktuellt att börja arbeta ideellt eller på annat sätt enga-
gera sig i en miljöorganisation eftersom hon inte har tillräckligt med ledig tid 
till ytterligare en ideell uppgift. Miljön får stå tillbaka för intressen som hon 
aktivt har arbetat med sedan längre tid tillbaka.  

7.2 Sinneslugn eller go, go, go – miljöns betydelse 
för tidsuppfattningen 

I förra avsnittet låg fokus på rollen som tidsanvändningen spelar för det 
senmoderna vardagslivets miljöpåverkan. I detta avsnitt inriktas analysen på 
samspelet mellan miljösyn och mer konkreta naturupplevelser och tidsupp-
fattningen. Vilken roll spelar miljön för värderingen av tid och tidsanvänd-
ningar i enlighet med tidens moraliska ekonomi? Stockholms stads egna 
undersökningar av stadsbornas syn på stadens olika utemiljöer visar att 
många stockholmare uppskattar tillgången till gröna naturmiljöer i eller nära 
staden. Grönområdena spelar en viktig roll i deras planering och genomfö-
rande av fritidsaktiviteter. Grönskan uppfattas både som en viktig utemiljö i 
sig och som viktig för miljön i staden eftersom den ser till att stadsluften 
renas och erbjuder livsutrymme åt många växter och djur (SBK 2003). Ock-
så för många respondenter i vår Stockholmsundersökning (se kapitel tre) har 
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urbana grönområden en central betydelse när det gäller vardagliga fritidsak-
tiviteter och naturupplevelser. Stockholms gröna kilar och större friluftsom-
råden som Djurgården, men även mindre parker och grönytor, används flitigt 
till samvaro, lek och avkoppling. Parkerna framställs som en tillflyktsort 
undan storstadens jäkt och stress, en synpunkt som framträder i följande 
intervju med en 43-årig tvåbarnsmor som tillsammans med sambo och två 
mindre barn bor i Stockholms innerstad. Respondenten arbetar deltid som 
butikssäljare och hushållet är relativt tidsrikt med ganska låga ekonomiska 
resurser. 

Möjligheten att komma närmare naturen är ju det som lockar mest med 
förorten, vi har länge funderat på om vi inte ska flytta från innerstaden 
men det har inte blivit av. Vi trivs här, det är nära till många affärer och 
till mitt jobb. Och så har vi ju en stor park i närheten, Tantolunden, dit 
går vi faktiskt väldigt ofta. Barnen kan springa runt på ett helt annat sätt 
än i vårt kvarter och så kommer man ifrån biltrafiken och jäktet. På hel-
gen kan vi vara där hela dagen, äta picknick, promenera och spela spel. 
Då är vi bara i parken, det är lite som landet för oss. Och det är inte bara 
på sommaren, hela året faktiskt. På vintern åker vi pulka och det finns 
fina promenadvägar också, det är så fint att bara strosa runt på hösten. 

 
Familjen har, som respondenten berättat tidigare i intervjun, framför allt med 
tanke på barnens uppväxtmiljö funderat på att flytta till en förort. Skälen som 
talar för förorten är framför allt en större närhet till naturen samt innersta-
dens trafiksituation. Så länge familjen bor kvar i innerstaden används ett 
större parkområde som arena för många fritids- och friluftsaktiviteter. Par-
kens naturmiljö ligger avskärmad från trafiken och fungerar inte bara som 
ekologisk utan även som en temporal nisch. I närkontakten med naturen följs 
årstidsväxlingar i och med en regelbunden indelning av möjliga aktiviteter. 
Livet i parken anknyter således delvis till en förmodern, cyklisk tidsuppfatt-
ning som utgör en viktig kontrast till urbanitetens mer linjära tid där naturli-
ga rytmer har tappat i betydelse. Stadslivets brytning med bondesamhällets 
gamla dygnsrytm ligger å ena sidan bakom den närhet till butiker där man 
under större delen av dygnet kan handla sju dagar i veckan, vilket respon-
denten beskriver som en av stadens positiva dragningskrafter. Å andra sidan 
frikopplas det urbana livet från de naturliga rytmer som respondenten och 
många andra ser som särskilt betydelsefulla när det gäller barnens uppväxt. 
Parken framställs därmed, på nästan samma sätt som lantstället hos respon-
denter som citerades i tidigare kapitel, som ett tidsreservat avskärmat från ett 
accelererat och jäktigt stadsliv. 

Drömmen om ett naturnära och i jämförelse med vardagslivet i staden 
lugnare liv på landet återkommer i ett flertal intervjuer och framförs framför 
allt av tidsfattiga respondenter. En 44-årig respondent återkommer ett flertal 
gånger under intervjun till sina planer att köpa en sommarstuga. Mannen bor 
ensam i en ytterförort i södra Stockholm. Han har genomsnittliga inkomster 
och arbetar mellan 55 och 60 timmar i veckan. När respondenten får frågan 
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hur hans vardag skulle förändras av att ha mer ledig tid eller mer pengar 
tilltalas han egentligen inte av något av alternativen, men med mer pengar 
skulle han kunna realisera sin dröm om ett eget sommarställe. Det han i stäl-
let ser som angeläget är klimatet på arbetsplatsen där hans förhoppning är att 
kunna arbeta i ett lugnare tempo eftersom han har svårt att koppla av på sin 
fritid, till exempel tar han sällan ut mer än två veckors sammanhängande 
semester. 

Det är lite ostrukturerat så att man inte kanske, tiden räcker inte till, 
men samtidigt jobbar man inte effektivt och det gör man ju inte på arbetet 
heller, va. Jag tycker inte tiden räcker till till så mycket, men samtidigt så 
vet jag inte om det borde räcka till till så mycket mer heller. Man måste ju 
ha en liten paus också. Men jag skulle inte till exempel, om jag hade en le-
dig dag eller någonting, att jag skulle ligga hemma bara så där och inte 
gör någonting, ja det kanske man kan göra också någon gång, men. Jag 
jobbar inte effektivt med min tid om man säger så. Det finns saker jag kan 
göra, men jag gör det inte många gånger. Jag tror många gånger männi-
skan vill ha den här ”ja vad skönt med en dag extra ledig, man kan göra 
det och allting” men i början så tror jag nog inte att man, man skulle nog 
bara koppla av allting. Det tror jag skulle bli annorlunda med ett sommar-
ställe, då har jag säkert projekt som håller mig sysselsatt. […] Ja, jag me-
nar jag pratar med mina närstående, vänner och bekanta och har ju pra-
tat om en sommarstuga länge nu, bra många år nu så. Jag vet inte, jag 
har inte hamnat där än känner jag liksom. Om jag nu hade möjligheten 
skulle jag säkerligen hålla på och odla någonting, absolut, det skulle jag 
göra, grönsaker främst. Landet ger ju det, en större närhet till naturen, 
men också tillfälle att bättre utnyttja sin tid.  

 
Också i denna reflektion kring skälen bakom en jäktig tidsanvändning samt 
effekterna av mer ledig tid blir det tydligt hur tillgång till naturmiljön för-
knippas med ett alternativt sätt att strukturera vardagslivet i jämförelse med 
arbetslivet och storstadens puls. I respondentens idealbild blir sommarstället 
en positiv tidgivare som både skapar lugn och förser honom med arbetsupp-
gifter och projekt som medför en effektiv, men inte längre stressad, tidsan-
vändning. Landet som såväl fysisk som tidsmässig livsvärld står i tydlig 
kontrast till staden som associeras med snabbhet men också ineffektivitet 
och svårigheten att koppla av. Kontakten med naturen och friluftsaktiviteter 
samt odling spelar en viktig roll i denna delvis romantiserande bild av livet 
på landet som är vanligt förekommande bland respondenter i Stockholmsun-
dersökningen. Många beskriver hur natur och växtlighet stimulerar sinnena 
på ett speciellt sätt som gör det möjligt att komma undan den vardagliga 
stressen. Naturmiljön spelar som redan diskuterats en viktig roll för den var-
dagliga tidsanvändningen även för intervjupersoner från Östersundsområdet 
och Sörmland, men där saknas den markerade kontrasten mot stadslivet. 
Naturen framstår som en visserligen uppskattad men närmast förgivettagen 
bakgrund för fritidsaktiviteter och kontrasten till stadslivet i exempelvis Ös-
tersund eller Katrineholm är mycket mindre uttalad. Respondenten som cite-
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rades ovan har däremot en ganska negativ syn på det urbana livet, i synner-
het i innerstaden, som kommer till uttryck när han resonerar om innerstaden 
och en innerstadsliknande utbyggnad av Stockholm i vissa förorter. 

Jag kan sätta mig och åka bil från Mariefred eller Gnesta och känna, åh 
skönt, nu kommer jag hem. Här är skogen, här är naturen, här är luften. 
Inte liksom in där, ut där framme, in där, ut där framme. Det kanske låter 
deprimerande när jag pratar så här negativt, men så ser jag det. Det finns 
fördelar, visst finns det fördelar, du har nära till allt, du har möjlighet att 
förbruka de där 50 procenten du får mer i nettolön, du har möjlighet att 
tillbringa mer tid i centrum på den där dagen du får ledigt. Men du lever 
fort, är hela tiden på väg till nästa aktivitet, nästa grej du måste göra. […] 
Du hamnar liksom, man hamnar mer i en mindre upptrissad tillvaro, man 
är mer i harmoni med där du en gång växte upp med naturen. Inte för att 
jag ska sitta i någon kåta där och vara en ensling och tälja med kniv där, 
och vara riktigt, nej, det är inte det utan man, ja, det finns ju säkert en 
annan person bredvid som vill ha go, go, go hela tiden, sån är inte jag. Jag 
tror att det där go, go, go det kommer gå över styr någon gång. Då sitter 
jag hellre här vid min sjö och fiskar, eller ja. Jag kan sitta och fiska samti-
digt som jag sitter uppkopplad via satellit med min dator alltså. På bryg-
gan kan jag sitta och se flötet där och sen samtidigt, jag gör mitt jobb men 
jag är inte tillgänglig varje dag men jag gör mitt jobb och jag trivs. 

 
Urbanitet likställs med ett större avstånd till naturen, större slöseri med re-
surser och stressad tidsanvändning. Motbilden är en lantlig miljö som erbju-
der större harmoni, mindre jäkt samt hög grad av kontroll över den egna 
tidsanvändningen som respondenten längtar efter. Beskrivningen av som-
marstugan som ett frirum från ett accelererat vardagsliv där man kan utveck-
la sin egentid känns igen från analysen i förra kapitlet, denna gång ämnar 
respondenten dessutom kombinera närheten till naturen samt avståndet till 
vardagslivet i staden med sitt förvärvsarbete. Respondenten är noga med att 
markera att hans dröm om ett lantställe inte ska förstås som ett planerat av-
hopp från livet som lönearbetare. Skildringen av hur förvärvsarbete och fritid 
går att kombinera friktionsfritt är kanske väl idyllisk men den uttrycker sam-
tidigt en djup längtan bort från en situation där förvärvsarbetet leder till dub-
bel stress, först i själva arbetets vardagspraktik, sedan när arbetets lön ska 
omsättas i konsumtion. 

Den positiva bilden av en mer naturnära omgivning i eller utanför storsta-
den, där det går att leva långsamt och i samklang med naturens rytmer, delas 
emellertid inte av alla intervjupersoner. Ganska många framhåller att det på 
landet ändå saknas grundläggande urbana kvalitéer som tillgänglighet, rörel-
se och oväntade möten. Snabbhet och hög takt beskrivs alltså inte uteslutan-
de som negativa egenskaper men de får gärna balanseras av enklaver som 
gör det möjligt att helt eller delvis frikopplas från den höga hastigheten och 
bromsa in. Endast ett fåtal är helt negativt inställda till landet som en till 
skillnad från staden grön och långsam livsmiljö. Kritikpunkter är framför allt 
avsaknaden av moderna bekvämligheter samt det sociala avståndet till  
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storstaden som till exempel lyfts fram i följande intervjucitat. Respondenten 
är en 42-årig man som med sin maka och tre barn i förskoleåldern bor i en 
norrförort till Stockholm. Han har en ledande befattning i ett företag i finans-
sektorn och arbetar mer än 60 timmar i veckan. Hushållets sammanlagda 
månadsinkomst är med cirka 140 000 kr väldigt hög. Respondenten har trots 
sin stora tidsbrist svårt att föreställa sig att gå ner i arbetstid eftersom det för 
honom är det otänkbart att arbeta mindre än han gör, dels på grund av ar-
betsuppgifternas utformning, dels på grund av företagets stränga normer 
kring medarbetarnas arbetstid. Ledig tid förknippas dessutom enligt honom 
med låg status i hans sociala omgivning där framgång snarare signaleras 
genom konsumtion av vissa lyxvaror eller exklusiva upplevelser. Han be-
skriver först upplevelsen av tidsbrist som omöjliggör att hitta egentid i hans 
vardagsliv. 

Det som tar mest stryk när det gäller tiden, det är ens egen personliga tid, 
den finns inte. Man får kämpa sig till att få gå och träna någon gång då 
och då, det är vare sig prioritet ett två eller tre utan det är. Det är sådant 
som hela tiden står tillbaka, man ägnar sig massor åt att köra barnen till 
idrottsaktiviteter så man inte själv hinner gå och träna. Det är absurt 
men så är det. 

 
Respondenten tror dock inte att mer ledig tid kan avhjälpa denna situation 
eftersom den endast skulle fyllas med nya aktiviteter. Han får senare under 
intervjun frågan om han med mer disponibel tid till förfogande kan tänka sig 
att utnyttja familjens sommarställe till att odla sin egen mat. Svaret blir ett 
ganska drastiskt avståndstagande från detta förslag. 

Jag tycker det är löjligt, oerhört tråkigt och trist och ointressant, men jag 
skulle kunna tänka mig att min fru skulle kunna tycka att det är intres-
sant möjligen då. Men odla skulle jag, nej aldrig. Det är helt enkelt inte 
min grej, det är ju lika rafflande som att se gräset växa. Jag vägrar till och 
med vattna krukväxterna hemma. Nej. 

 
Familjens sommarställe är här inte som i många andra exempel en geogra-
fisk och tidsmässig tillflyktsort där man kan komma undan stadslivets jäkt 
utan snarare en statusmarkering som respondenten och hans familj har för att 
det hör ihop med hans sociala position. Respondentens med tanke på hans 
stressade livssituation paradoxala avståndstagande från mindre arbetstid och 
ett långsammare liv motsvaras av hans totala ointresse av naturen och natur-
liga förlopp. Inte ens krukväxterna, som i Csikszentmihalyi och Rochberg-
Halton (1981) undersökning av tingens betydelse i människors vardagsliv 
tillsammans med husdjur visade sig ha starka samband med naturintresse 
och miljöhänsyn, klarar sig undan hans ogillande av naturliga och långsam-
ma processer.  

Exemplet är dock exceptionellt och inga andra intervjupersoner uttrycker 
ett lika starkt ointresse för naturen och naturliga processer som respondenten 
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ovan, även om det finns flera som inte är speciellt intresserade av vare sig 
miljöfrågan eller konkreta naturupplevelser. I intervjumaterialet dominerar 
som sagt respondenter med ett stort miljöintresse och bland dessa avtecknar 
sig i ett antal intervjuer en konceptuell förening av miljö- och tidsdimensio-
nen. Miljövänlighet likställs med långsamhet och strävan efter att skapa 
tidsmässiga utrymmen för naturliga processer till skillnad från den moderna 
och rationaliserade tidshanteringen i till exempel matproduktionen. Detta tar 
sig uttryck i ibland ganska avancerade reflektioner kring villkoren för miljö-
vänliga handlingar mot bakgrunden av vardagslivets inbundenhet i den sen-
moderna, kapitalistiska tidsekonomin. I följande citat reflekterar responden-
ten exempelvis kring olika tidsligheters interdependens och relation till den 
kapitalistiska ekonomin när förutsättningen för möjligheten att konsumera 
ekologiska grönsaker är att producenten satsar mer tid och tjänar mindre 
pengar. Citatet är taget från intervjun med den 52-åriga konstnären som be-
skrevs närmare under avsnittet Engagemang i miljöorganisationer i detta 
kapitel (tidsfattig med låga inkomster, bor tillsammans med sin vuxna son). 

Ja, det är ju till exempel, att köpa ekologiska grönsaker är ju också, det är 
ju någon annans tid som det handlar om, det tar mer tid att odla ekolo-
giskt, så då är det ju inte fråga om min personliga tid men andras tid, så 
att man kan ju säga att ett förhållningssätt som inte prioriterar materiella 
förhållanden eller fördelar och i stället understryker andra, tycker jag är 
viktigt. Det handlar om vad man tycker är väsentligt i livet, för mig är det 
sinneslugn som är viktigt. Och här har ju någon annan lagt ner sin tid för 
att skapa det, genom att producera mat som är bra för miljön. […] Jag 
tycker att hela vårt samhälle är väldigt materialistiskt inriktat, det finns 
andra värden som är intressantare. I andra länder är man intresserad av 
statsrådens kärleksaffärer, men här handlar det om pengar väldigt myck-
et, vi är ett väldigt materialistiskt samhälle. Med ansatser till annat ock-
så, men väldigt mycket som en läpparnas bekännelse och vi köper ju 
hemskt mycket saker, vi har hemskt mycket saker. Och det frågar jag mig 
rent allmänt och det kommer ju in i den här diskussionen, så ser det ju ut 
i ett kapitalistiskt samhälle och hela västvärlden är ju ett kapitalistiskt 
samhälle. Planekonomin är inte bättre men det här är ju den stora nack-
delen med kapitalismen eftersom den är så fruktansvärt materialistiskt 
inriktad att allting handlar om materiella ting. Men det är lite mer filoso-
fiska funderingar. Eftersom det här handlar om livsstilar och sådant så 
skulle jag gärna se en politisk ledning i Stockholm som såg mera till mora-
liska och estetiska värden och jag skulle nog också vara beredd att satsa 
mer pengar på det själv, mer av min egen inkomst skattemässigt om jag 
såg att det fanns en sådan politisk hållning, i stadshuset. Och att man 
satsar på långsiktiga energilösningar, långsiktigt tänkande när det gäller 
energihushållningen och så. Att man frigör pengar för forskning för alter-
nativa energimetoder. Det ligger ju knappast på kommunalplan utan på 
ett riksplan och kanske ännu högre, men det tycker jag. Vi lever kortsik-
tigt energimässigt, det tycker jag ju, det är ju ändliga tillgångar. Det 
andra alternativet är ju kärnkraften men den har ju andra faror. Det finns 
ju andra möjligheter jordkraft och vågkraft och solkraft och så. Allt möj-
ligt. Och det tror jag inte har fått en chans ännu, för att det behövs  
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långsiktig grundforskning och det kanske tar 20, 25 eller 30 år att utveck-
la andra metoder, så det är väldigt viktiga synpunkter. Det har ju med 
nedsmutsning och sådant att göra också. 

 
Efter sitt begrundande av de tidsmässiga villkoren för ekologisk konsumtion 
och produktion kommer respondenten in på en allmän kritik av dagens enligt 
henne alltför materialistiska livsstil. Materialismen ställs i direkt motsättning 
till en moralisk position som värdesätter långsiktigt uthållig utveckling och 
omsorg om miljön. Hon framhäver således två aspekter av kopplingen mel-
lan tidsdimensionen och miljöfrågan som särskilt relevanta. För det första tid 
som produktionsfaktor där en annan användning av tiden i samband med en 
mindre materialistisk hållning kan ge henne som konsument sinneslugn ef-
tersom hon får möjlighet att göra det moraliskt rätta valet. För det andra lyf-
ter hon fram behovet av ett mer långfristigt tidsperspektiv som är absolut 
nödvändigt för att kunna minska det moderna livets miljöpåverkan. Bilden 
av ett samhälle som genomsyras av ett alltför kortfristigt tidsperspektiv åter-
kommer i många intervjuer där bristen på långsiktighet sammankopplas med 
en icke-uthållig samhällsutveckling styrd av kortsiktiga vinstintressen. 
Ekologisk modernisering och teknisk utveckling beskrivs som i intervjucita-
tet ovan som en viktig åtgärd som emellertid måste kompletteras med en 
större fokus på naturliga processer och långfristighet. I denna idealbild av ett 
uthålligt samhälle sammanflätas ett långsammare och mindre konsumorien-
terat vardagsliv med en allmän utveckling som prioriterar en mycket långsik-
tig tidshorisont. 

Tidsdimensionen kommer upp även i följande intervju med en 53-årig lä-
kare som bor tillsammans med sin tonåriga dotter i en förort i södra Stock-
holm. Han är mycket tidsfattig och har goda ekonomiska resurser.  

[D]et avgörande för vad jag gör på fritiden är egentligen inte hur mycket 
tid jag har. Jag har det i grunden så ekonomiskt bra att jag behöver inte 
tveka så mycket med min ekonomi. Klart jag kan inte åka på lyxkryssning 
jorden runt och sådär. Men jag skulle kunna åka till Asien och så vidare, 
redan i dag va, och får jag femtio procent mer pengar så blir det ju inga 
annorlunda val. Så jag tror egentligen inte att jag skulle kanske tveka lite 
mindre. Jag tvekar ju egentligen inte av kostnadsskäl. Utan jag tvekar av, 
har jag tid, orkar jag planera eller blir det bara en press att hinna med en 
resa också. Så jag tror faktiskt inte att fritiden skulle ändras så mycket 
bara för att jag har mera pengar. Det tror jag inte. Jag är egentligen inte 
intresserad av prylar sådär. Utan jag är intresserad av att vara i naturen 
eller i en annan kultur eller träffa andra människor så. Det är mycket mer 
givande än att investera i prylar. Och det är viktigt att tänka på framti-
den också, vad händer om hundra år, eller tusen? Det påverkas ju faktiskt 
av alla de val vi gör i dag, varje dag, men det tänker man inte på, det ska 
bara gå snabbt, snabbt. 

 
Utifrån respondentens ekonomiskt trygga position blir det för honom svårt 
att se poängen med en höjning av inkomsten som mot bakgrund av hans 
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ständigt närvarande tidsbrist blir svår att omsätta till ett ökat välbefinnande. 
Här finns även samma skepsis mot värdet av materiella tillgångar som fram-
kommer i tidigare intervjucitat. Respondenten ställer sitt eget naturintresse i 
kontrast till en snabb, kortsiktig och konsumtionsinriktad tidsanvändning 
som skapar ett stort konceptuellt avstånd, eller helt kapar, kopplingen mellan 
handling och handlingens miljökonsekvenser. En viktig förutsättning för en 
större uthållighet är att åter förkorta detta avstånd och börja ta hänsyn till de 
mycket långsiktiga miljöeffekterna av det egna vardagslivet. Denna nödvän-
diga utveckling mot en långsammare och mer medveten tidsanvändning 
skyms dock enligt honom och ett flertal andra intervjupersoner av ett accele-
rerat samhällsliv vars rådande normer premierar snabbhet och kortfristighet. 
Ansvarstagandet för miljön och kommande generationer kommer först i 
andra hand. 

7.3 Sammanfattning 

Analysen i detta kapitel har visat ett tydligt samband mellan upplevelsen av 
tidspress och miljöhänsyn i vardagslivet. Tidspressen associeras inte med 
förvärvsarbetet utan ses snarare som en följd av behovet att samordna ett 
aktivt fritidsliv med såväl förvärvsarbete som obetalt arbete, främst i hushål-
let. Detta resultat bekräftar liknande observationer från amerikanska studier 
(Godbey et al. 1998:118f). Tidsbristen förstärker ett utbrett önskemål om att 
vardagliga rutinaktiviteter som tranporter eller inköp ska kunna genomföras 
snabbt och smidigt. Miljöintresset är samtidigt stort bland intervjupersonerna 
och majoriteten anser att det är viktigt att integrera miljöhänsyn i vardagsli-
vet. Särskilt bland de tidsfattiga respondenterna väljer dock många bort mil-
jövänliga lösningar som anses komplicera vardagslivet och kräva mer tid än 
mindre miljövänliga alternativ. Valet underlättas av det moderna vardagsli-
vets beroende av stora tekniska system som skapar stora geografiska och 
tidsmässiga avstånd mellan handling och handlingens miljökonsekvenser. 
Samtidigt som de flesta i denna grupp inte tvekar när det gäller att satsa stör-
re ekonomiska resurser på miljövänliga alternativ framstår tiden som en allt-
för knapp och inte förhandlingsbar resurs. 

Attityden till tiden kan med visst fog beskrivas som dysfunktionell (jfr. 
Robinson & Godbey 1997) eftersom många tidsfattiga respondenter försöker 
att maximera sin disponibla tid genom att stressa och använda tiden så effek-
tivt som möjligt för att kunna ta det lugnt längre fram. Omsorgen om miljön 
skjuts upp med samma motivation, nämligen att miljöhänsyn i vissa fall inte 
ryms i vardagslivets snabba flöde men ska förverkligas senare, när förutsätt-
ningarna är de rätta. Ett antal exempel i detta kapitel har visat att det blir 
svårt att uppnå idealen om ett lugnare tempo i vardagslivet. Det hägrande 
frirummet för långsamhet och lugn, som också beskrivs i termer av belöning 
för deltagandet i den vardagliga hetsen, är för många semestern samt större 
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helger. Det är också under dessa perioder av större lugn och mindre tidspress 
som ett antal respondenter känner att det finns goda möjligheter att värna om 
miljön. Långtifrån alla tar dock vara på dessa möjligheter fullt ut när i syn-
nerhet långväga semesterresor med flyg är mycket populära. Även i detta fall 
påverkas valet i viss utsträckning av tidsbrist eftersom mer miljövänliga 
transportsätt som tåg upplevs som för tidskrävande. Miljöhänsyn förverkli-
gas på sätt i olika tidsmässiga eller geografiska enklaver men den genomsy-
rar inte hela vardagslivet. Den vardagliga tidsanvändningen och tillgången 
till disponibel tid spelar en viktig roll när det gäller möjligheterna att kunna 
omsätta miljöhänsyn i praktiken. Analysen av respondenternas resonemang 
kring vilka faktorer som främjar respektive hindrar miljöengagemanget indi-
kerar att tidsrelaterade faktorer har ett stort inflytande på individers val av 
miljövänliga alternativ. I konfrontationen med valsituationer där miljön ställs 
mot förvärvsarbetet och tidsbrist i vardagslivet är det endast ett fåtal som kan 
tänka sig att välja bort jobbet. Miljövänliga alternativ ska helst inte göra 
större avtryck med avseende på vardagslivets sköra tidsbalans. I synnerhet 
för respondenter med goda ekonomiska resurser får de däremot gärna vara 
dyrare än icke-miljövänliga alternativ. De enstaka respondenter som vill-
korslöst väljer de miljövänliga alternativen kan också tänka sig att nedpriori-
tera förvärvsarbetet för att på egen hand skapa ett tidsmässigt utrymme för 
miljövänliga val. För de flesta framstår dock denna inställning som alltför 
dogmatisk, i stället hanteras miljöhänsyn i vardagslivet med en större mora-
lisk flexibilitet som bygger på olika moraliska bedömningsmallar för olika 
områden av vardagslivet. I de fall där omtanken om miljön innebär en 
genomgripande omställning av vardagspraktiken som ökar tidsbristen hänvi-
sas till allmänt accepterade och än så länge mindre miljöanpassade alterna-
tiv. Ett stort antal respondenter, i synnerhet bland de tidsfattiga, anger emel-
lertid att tillgången till mer disponibel tid skulle tippa över vågskålen till 
fördel för större miljöhänsyn. 

Relationen mellan respondenternas syn på ekologiska frågor och deras 
tidsperspektiv och värdering av tid har visat sig vara komplex och svårare att 
sammanfatta. Vardagslivet i moderna städer innebär liv, rörelse och tillgång-
en till affärer samt ett mångfacetterad kulturellt utbud och möjligheten till 
nya sociala kontakter. Många respondenter uttalar sig uppskattande om dessa 
urbana kvalitéer och deras tidsmässiga implikationer. Storstadens puls och 
stadslivets dynamik framstår i intervjuerna med stockholmsbor som en av 
stadens största attraktionskrafter. Jämfört med intervjupersoner i Öster-
sundsområdet eller Sörmland har det allt snabbare samhällslivet och utveck-
lingen mot 24-timmarssamhället, som kännetecknas av en förväntan att kun-
na konsumera varor, tjänster och upplevelser när som helst på dygnet, fått ett 
större genomslag i Stockholm. För många innebär livet i staden att de har 
möjlighet att ta del av denna puls men de vill samtidigt ha möjlighet att dra 
sig undan. Därför värdesätts stadens parker och gröna utemiljöer väldigt 
högt, andra utvägar som nämns frekvent är semestern och fritidshus. 
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Resultaten i detta kapitel ger en tydlig indikation på den underliggande 
spänningen som finns mellan ekologiskt hänsynstagande och tidens moralis-
ka ekonomi som i det senmoderna samhället präglas av en långt gången 
kommodifiering av tiden, varuvärdets hegemoniska position och vardagsli-
vets subsumtion under just varorna och kapitalet. Trots att senmodernitetens 
sociala och ekologiska kostnader är kännbara för medborgarna innebär var-
dagspraktikens substanseffekt att det är svårt att föreställa sig och förverkli-
ga alternativa levnadssätt med en annan och mindre miljöbelastande tidsan-
vändning (jfr. Godzich 1985). Många söker sin tillflykt till kommersiella 
lösningar som på senare år har börjat erbjuda miljövänliga konsumtionsal-
ternativ. Dessa är dock ofta dyrare än icke-miljövänliga alternativ vilket 
innebär att deras köp medför ett ännu större beroende av förvärvsarbetet som 
för de allra flesta är ett nödvändigt medel för att klara livsuppehället i det 
kapitalistiska samhället. Fritidens kommersialisering förstärker därmed löne-
arbetarnas beroende av kapitalets tillväxt trots att den baseras på en kortfris-
tig mervärdesproduktion vars sociala och ekologiska konsekvenser skadar 
lönearbetarnas intressen. Spänningen mellan tidens varuform och det ekolo-
giska systemets behov blir dessutom i och med produktivitetens utveckling 
allt starkare när allt fler produkter pockar på såväl uppmärksamhet som 
ekologiskt utrymme för produktion och konsumtion. Vardagslivets uppdel-
ning i olika sfärer, som styrs av olika moraliska och praktiska logiker, utgör 
som detta kapitel visat för många en partiell lösning av detta dilemma. Det är 
emellertid viktigt att förstå att spänningen är djupt rotat i det kapitalistiska 
systemets temporala logik och att en mer permanent lösning kräver ett 
genomgripande brott med varuvärdet som bestämmande faktor för social, 
tidsmässig och ekologisk välfärd. 
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8 Sammanfattning 

Ticking away the moments that make up a dull day. You fritter and waste 
the hours in an offhand way. (Pink Floyd, Time/Dark side of the moon) 

 
För cirka 150 år sedan ställde Karl Marx frågan vad det är som får männi-
skan att sälja sin arbetsförmåga, och i förlängningen makten över sitt liv och 
hela sitt människovärde, för priset av en måltid med linser.160 Marx nöjde sig 
inte med det uppenbara svaret att försäljningen sker för att säkra arbetarens 
livsuppehälle eftersom detta strukturella tvång enligt honom måste ses som 
en del av problemet. Hans analys av den politiska ekonomin går djupare och 
avslöjar att det till synes oskyldiga bytet av arbetstid mot pengar i själva 
verket utgör grunden för såväl utvecklingen av den kapitalistiska samhälls-
ordningen som arbetstidssäljarens underordning under densamma. Tre cen-
trala begrepp som Marx använder i sin undersökning av kapitalismens nya 
temporaliteter är arbetets dualism (abstrakt/konkret arbete), mervärde och 
kapital. Lönearbetarens subsumtion är enligt Marx resultatet av en historiskt 
specifik social form som konstitueras av en distinkt temporal och samhälle-
lig relation mellan arbetare och arbetsköpare, närmare bestämt tidens värde, 
vilket determineras av det abstrakta arbetet. Detta värde ligger till grund för 
den kapitalistiska mervärdesproduktionen och möjligheten till kapitalacku-
mulation. Trots lönearbetets i grunden sociala och relationella natur döljer, 
eller snarare naturaliserar tidens moraliska ekonomi det strukturella tvånget 
att sälja tid för mindre än den är värd vilket följaktligen inte upplevs som 
konkret förtryck eller herravälde utan som en naturgiven omständighet 
(Marx 1968[1867]; jfr. Postone 1993). 

Marx fråga är trots enorma samhällsförändringar lika aktuell i dag som 
för 150 år sedan, även om linserna kanske borde bytas ut mot snabbmakaro-
ner när allt färre anser sig ha tid att laga mat som kräver flera timmars blöt-
läggning och mer än tre minuters tillagningstid. På ett ytligt plan är det up-
penbara svaret ett helt annat eftersom få svenskar i dagens senmoderna väl-
färdsstat känner sig lika direkt hotade av materiell nöd som arbetarna i bör-
jan och mitten av 1800-talet. Denna avhandling bekräftar att välfärd handlar 
om mer än överlevnad och en tryggad tillgång till materiella förnödenheter 
och att i synnerhet den temporala dimensionen har stor betydelse för männi-
skors subjektiva upplevelse av välfärd. På ett djupare plan är det dessutom 
fortfarande möjligt att uppfatta paralleller mellan 1800-talets lönearbetare 
och den senmoderna människan. Den strukturella likheten ligger framför allt 
i positionen visavi kapitalet och dess behov att köpa mänsklig arbetstid för 

                                                      
160 Marx 1968[1867]:287: ”… seine Erstgeburt für ein Gericht Linsen zu verkaufen.”. I den 
svenska översättningen av Kapitalet byttes linsanrättningen till grynvälling. 
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att producera värden. Resultaten i denna avhandling indikerar tydligt att 
många människor våndas över sin vardagliga situation där de avhänder sig 
makten över den egna tiden samtidigt som deras drömmar om det goda livet 
kretsar kring en större tillgång till kvalitativt värdefull fritid samt möjligheter 
till socialt umgänge, avkoppling och egentid. För arbetsköparen betyder 
tidens kvantifiering och kommodifiering att det blir enkelt att beräkna vins-
terna och att rationellt integrera köpt arbetstid i produktionsprocessen. För 
arbetssäljaren är följderna betydligt mer komplexa och inte heller begränsade 
till arbetslivets sfär. I enlighet med senmodernitetens moraliska tidsekonomi 
värderar många människor sin vardagliga tidsanvändning med hjälp en nor-
mativ taxonomi där det abstrakta, värdeskapande arbetet har blivit mått-
stocken för värderingen av många andra aktiviteter. Som denna avhandling 
har visat måste den eftertraktade fritiden ha en distinkt anknytning till ett 
förvärvsarbete för att upplevas som värdefull, bra fritid. Upplevelsen, värde-
ringen och användningen av disponibel tid uppvisar till exempel stora skill-
nader mellan förvärvsarbetande, arbetslösa och pensionärer.  

När det gäller en närmare analys av förvärvsarbetets centrala roll i tidens 
moraliska ekonomi bör påpekas att avhandlingens empiriska underlag är 
något begränsat och snedvridet. De flesta arbetande respondenterna kommer 
från Stockholm vilket innebär att de tenderar att arbetar inom yrken som i 
jämförelse med övriga landet har högre socioekonomisk status. Bland arbets-
lösa respondenter i Östersundsområdet och Sörmland finns en större varia-
tion när det gäller deras yrken. Avhandlingens analys undviker medvetet att 
genom en förenklande – eller alltför exkluderande – användning av begrep-
pet arbete bekräfta och förstärka den hegemoniska arbetsdiskursens endi-
mensionella och monolitiska bild av lönearbete som uppbyggligt och värde-
skapande för såväl individen som samhället. Betalt – och obetalt – arbete 
omfattar många olika aktiviteter och det visar sig vara betydligt lättare att 
acceptera den kapitalistiska arbetsetikens bild av förvärvsarbetets positiva 
och nyttiga funktioner för personer med yrken med hög socioekonomisk 
status än för personer med lågstatusyrken eller arbetslösa.  

Hushållsarbete, omsorg och andra typer av obetalt arbete står i tidens mo-
raliska ekonomi i en komplicerad relation till den värdeskapande processen. 
Trots att dessa aktiviteter i många fall skapar nödvändiga förutsättningar för 
lönearbetet (jfr. Glucksmann 1995) eller utgör komplement till lönearbetet 
förknippas de inte med samma normativa värde som förvärvsarbetet. I likhet 
med tidigare studier visar också denna avhandling att hushållsarbete inte 
associeras med rätt till egen fritid och avkoppling i samma uträckning som 
lönearbete. Arbetsfördelningen på detta område styrs dessutom i ännu större 
utsträckning än när det gäller lönearbete av samhällets rådande genusord-
ning. Fler kvinnor än män upplever därför att en stor del av deras vardagliga 
tidsanvändning har ett ganska lågt ekonomiskt och socialt värde.  

Avhandlingens kartläggning av människors vardagliga tidspraktik och 
tidsupplevelse visar att många människor i dagens välbärgade men  
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tidspressade svenska samhälle upplever sig som protagonister i en tragedi 
där de dagligen utsätts för kollisionen av motsägelsefulla mål och principer 
som var och en för sig lovar gott men som sammantaget riskerar att leda till 
ett olyckligt slut. Idealet är att förena en framgångsrik yrkeskarriär och nå en 
viss nivå av materiellt välstånd, att bo i ett välordnat hem, att förkovra sig på 
sin fritid samt att umgås med familjen och vänner. Resultaten indikerar att 
verkligheten för de flesta ligger en bit ifrån idealet, inte minst när det gäller 
fritiden där många känner av fritidsparadoxen när mer disponibel tid tvärt 
emot förväntningarna åtföljs av en högre, inte en lägre grad av stress. En 
förklaring till denna paradox ligger enligt denna avhandlings resultat i den 
konceptuella sammanblandningen av tidsbrist och tidsknapphet. Tidsbrist 
innebär avsaknaden av nödvändiga tidsmässiga resurser för att tillfredställa 
behovet av avkopplande och givande fritidsaktiviteter. Tidsknapphet där-
emot betecknar asymmetrin mellan tillgången till tid och tidens använd-
ningsmöjligheter. Majoriteten av respondenter anger brist på disponibel tid 
som huvudsakliga orsak till upplevelsen av stress och jäkt i deras vardagsliv. 
Även om stressupplevelsen är vanligare bland tidsfattiga än tidsrika före-
kommer den hos många personer där disponibel tid inte borde vara en brist-
vara. Analysen av förändringen i stockholmarnas tidsanvändning mellan 
1990/91 och 2000/2001 indikerar också att den generella tillgången till dis-
ponibel tid har ökat. En närmare undersökning blottlägger att denna upple-
velse av tidsbrist snarare handlar om tidsknapphet när den disponibla tiden 
ska användas till alltför många aktiviteter. I syfte att utnyttja sin lediga tid så 
rationellt som möjligt utförs flera sysslor samtidigt vilket i många fall med-
för en känsla kontrollförlust över den egna tiden, i synnerhet om fritiden 
kombineras med förvärvsarbete eller obetalt arbete som barnomsorg. Friti-
dens värde bestäms dessutom i hög grad av andra faktorer utöver de egna, 
individuella kriterierna. Denna starkt normativa koppling till tidens moralis-
ka ekonomi illustreras tydligt av de arbetslösa respondenter vars lediga tid av 
de själva inte anses vara värdefull tid eller ens riktig fritid.  

Vardagslivets tidskonflikter, exempelvis mellan arbetets och familjens 
tidsmässiga krav, bemästras med en ofta väldigt pragmatisk inställning och 
en moralisk flexibilitet som dock prioriterar arbetsetiken. Detsamma gäller 
även när tidskonflikten berör miljöområdet. Ett mindre antal personer försö-
ker artikulera motbilder till den kommodifierade tidsuppfattningen och tids-
användningen genom att utmana den hegemoniska synen på tidens värde. 
Utgångspunkten för deras kritik är ett medvetet avståndstagande från för-
värvsarbetet som primär värdemätare och taktgivare för vardagslivets alla 
områden. Kritiken omsätts inte alltid i handling och leder i ett fåtal exempel 
till ett partiellt tillbakadragande från arbetsmarknaden, till exempel genom 
att åtminstone under en period av sitt arbetsliv arbeta deltid. Bland de perso-
ner som ändrar sin tidsanvändning finns också några som försöker att helt 
bryta med den rådande tidsanvändningsnormen. Endast ett fåtal personer i 
denna undersökning upplever att de måste arbeta mycket för att kunna hålla 
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en i egna och andras ögon godtagbar materiell standard. I många fall där det 
finns en uttalad önskan om en minskning av förvärvsarbetstiden påverkas 
beslutet att inte gå ner i arbetstid av heltidsarbetets positiva värden samt av 
strukturella hinder i förvärvsarbetslivet. En generell arbetstidsförkortning 
välkomnas därför av flera respondenter som skulle vilja gå ner i arbetstid, 
framför allt eftersom en sådan åtgärd skulle etablera en ny heltidsnorm. En 
kortare arbetsdag skulle enligt vissa också kunna skapa förutsättningar till 
mer tidsmässig välfärd genom att försvaga kopplingen mellan förvärvsarbete 
och tidens värde. 

Ett annat område för artikulationen av motbilder är tidsmässiga allmän-
ningar, i synnerhet helgen och semestern. Avhandlingens resultat visar att 
Frankfurtskolans profetior om fritids- och upplevelseindustrins absoluta 
kolonisation av vardagslivets alla områden ännu inte har besannats. Det finns 
fortfarande möjligheter att ägna sig åt aktiviteter på områden som ännu inte 
är kommersialiserade, till exempel friluftsliv eller sociala möten. Människor 
söker sig också aktivt till olika tidsliga enklaver som helt eller delvis ligger 
utanför den hegemoniska tidsordningen. I många av dessa tidmässiga all-
männingar är tidsanvändningen strikt reglerad för de individer som har till-
gång till allmänningen. Tidsanvändningen är i regel långsammare och mind-
re fragmenterad än i förvärvsarbetslivet eller i det moderna, urbana vardags-
livet. En del av dessa allmänningar utsätts dock för ett stort kommersialise-
ringstryck som till exempel semestern. Strävan efter att skapa ett tillräckligt 
stort geografiskt, tidsmässigt och mentalt avstånd till förvärvsarbetet och 
vardagsstressen har till följd att många söker sig till kommersiella erbjudan-
den som paketresor. Semestern blir därmed för många en ekonomisk belast-
ning vars finansiering skapar ännu mer vardaglig stress. I kombination med 
romantiska föreställningar om tidsanvändningen på exotiska och mer ur-
sprungliga platser skapas dessutom förväntningar på resor till orörda ställen 
långt bort. Både resandet och nödvändigheten att på resmålet etablera en 
turistvänlig infrastruktur innebär att dessa försök att fly undan det moderna 
livets tidsordning orsakar allvarliga konsekvenser för såväl den globala mil-
jön som miljön på semesterorten. 

I teorikapitlets genomgång av möjliga förklaringsmodeller till senmoder-
nitetens temporala livsvärldar och tidsordning presenterades förutom den 
marxistiska kommodifieringsteorin och värdekritiken även accelerationsteo-
rin samt den tidsekologiska teorin. Accelerationsteorin lyfter fram betydel-
sen av en generell acceleration av många samhällssfärer för den moderna 
tidshanteringen och tidsupplevelsen. I synnerhet den snabba tekniska utveck-
lingen, som ligger bakom det allt snabbare samhällslivet, riskerar enligt teo-
rin att skapa tidsbrist och stress. Tidsekologin fokuserar på den mänskliga 
tidens frikoppling från naturens tidsrytmer, det moderna samhällets övergång 
från ett cykliskt till ett mer linjärt tidsperspektiv och betydelsen av individu-
ella tidsrytmer och egentiden. Alla tre teorier användes i varierande utsträck-
ning i avhandlingens analys av människors tidsanvändning och värdering av 
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tid. Var och en av dessa olika teoretiska perspektiv har uppvisat ett bra för-
klaringsvärde för vissa aspekter av den senmoderna tidsordningen medan de 
på andra områden behövde kompletteras med de övriga perspektiven. Det 
värdekritiska perspektivet har exempelvis svårt att hantera olika typer av 
flyktiga eller mer permanenta frirum som ligger utanför varuvärdets och 
kommodifieringens logik. Accelerationsteorin har svårt att förklara före-
komsten av – och skillnaden mellan – osamtida sociala formationer medan 
tidsekologin saknar ett tydligt maktperspektiv. Tillsammans kan dock dessa 
skilda infallsvinklar ge nya insikter om den senmoderna tidsordningen, till 
exempel när det gäller betydelsen av temporala allmänningar där begrepp 
från alla tre teorier har använts i analysen.  

Avslutningsvis kan konstateras att denna avhandling har kunnat visa hur 
kostsam dagens tidsanvändning och dess starka normativa, ekonomiska och 
praktiska koppling till förvärvsarbete är för individen, samhället och inte 
minst de ekologiska systemen. Resultaten visar tydligt att tidsknapphet, i 
bemärkelsen upplevelse av tidens utmätthet, utgör den ontologiska basen för 
tidens värde och därmed även för arbetstidens funktion som en universell 
värdemätare. Tid är värdefull eftersom den tar slut, vilket befrämjar ett lin-
järt tidsperspektiv med konsekvenser både för individens tidsanvändning och 
för miljön. Människor anser att de måste arbeta hårdare för att ha råd att 
värna om miljön, dock först efter att ha kopplat av på en välförtjänt semes-
terresa. Människors disponibla, fria tid är idag långt ifrån den fria antitesen 
till förvärvsarbetet som den utmålas som i enlighet med tidens moraliska 
ekonomi. I stället har fritiden på vissa områden förvandlats till ytterligare en 
sfär för varuvärdets iscensättning vilket nödtorftigt maskeras med en nostal-
gisk bild av småskalig långsamhet eller rätten till personlig utveckling.  

Diskussionen utmynnar ytterst i en reflektion kring konflikten mellan 
tidsmässig välfärd, uthållig utveckling och ekonomisk tillväxt. Å ena sidan 
ligger varuvärdets tidsmässiga dimension till grund för det kapitalistiska 
systemets historiskt sett enastående tillväxt som emellertid inte kontrolleras 
av människorna vilka gör tillväxten möjlig, framförallt alla som säljer sin tid 
och därmed ligger bakom den sociala produktionen av värde. Tillväxten är 
under dessa förutsättningar inte inriktad på att producera en stor mängd va-
ror, att producera varor med hög kvalitet eller med så liten miljöpåverkan 
som möjligt utan på produktionen av mervärde. Denna åtskillnad mellan 
materiell välfärd och värde öppnar också för en mer generell kritik av den 
kapitalistiska produktionens negativa ekologiska konsekvenser. Valet står 
mellan en ohämmad, ekologiskt destruktiv tillväxt och en mer begränsad 
men ekologiskt uthållig ekonomisk utveckling. Förvärvsarbete, arbetsdagens 
längd och den framtida löneutvecklingen är viktiga element i detta val. Den-
na avhandling visar att det finns en utpräglad önskan om att i större grad 
inkludera tidsdimensionen i det traditionella välfärdsbegreppet. Ett viktigt 
steg i denna riktning är en mer medveten tidspolitik, eller ett större medve-
tande om politikens tidsmässiga effekter, som har potential att delvis  
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dekommodifiera tiden och att utmana rådande föreställningar om vilka tids-
användningar och aktiviteter som är värda att belönas med pengar eller soci-
al status. För att avsluta med Marx’ (1973[1894]:726) vision av frihetens 
rike: ”att förkorta arbetsdagen är grundbetingelsen”. 
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Zusammenfassung 

Das hauptsächliche Ziel dieser Dissertation ist die Untersuchung der tempo-
ralen Lebenswelten im spätmodernen Wohlfahrtsstaat am Beispiel von 
Schweden und der moralischen Ökonomie der Zeit, vor allem in Bezug auf 
einen spezifischen Aspekt der sozialen Zeit: wie sich die Wahrnehmung und 
Bewertung der Zeit vor dem Hintergrund einer normativen, moralischen 
Hierarchie von unterschiedlichen Aktivitäten in der alltäglichen Erfahrung 
der Menschen widerspiegelt. Welcher Bedeutung wird der Zeit als eigen-
ständigem sozialen Phänomen zugeschrieben und wie werden Zeit und un-
terschiedliche Zeitverwendungen gruppiert und mit Hilfe von sozialen und 
kulturellen Werthierarchien oder Taxonomien dem Rang nach geordnet? 
Eine weitere wichtige Fragestellung ist, wie und in welchem Ausmaß der 
Wert der Zeit an andere Aktivitäten wie Lohnarbeit, unbezahlte Arbeit oder 
Freizeit geknüpft ist. Ein charakteristisches Merkmal der spätmodernen 
Wahrnehmung der Zeit ist die Erfahrung von Zeitmangel, die die ledige Zeit 
in eine begehrte und wertvolle Ressource umwandelt. Welche sozialen und 
kulturellen Mechanismen erzeugen und bewahren die soziale Kontrolle der 
menschlichen Zeit? Gibt es alternative Modelle des Handelns und eine ande-
re mögliche Organisation des Alltagslebens, die als wünschenswert angese-
hen werden, deren Realisierung aber nicht nur eine radikale Veränderung der 
Zeitverwendung erfordern, sondern auch Veränderungen der wirtschaftli-
chen Bedingungen und der gesamten moralischen Ökonomie der Zeit? 

Das zweite Kapitel dieser Dissertation beinhaltet eine übersichtliche Prä-
sentation und Diskussion soziologischer, gesellschaftwissenschaftlicher und 
historischer Zeitforschung. Insbesondere werden drei unterschiedliche Theo-
rien und wissenschaftliche Erklärungsmodelle für die Zeitordnung der Spät-
moderne präsentiert. Im ersten Modell, der sogenannten Beschleunigungs-
theorie, wird die Tendenz der fortwährenden Beschleunigung von sozialen, 
ökonomischen und technischen Prozessen in den Vordergrund der Analyse 
des modernen Zeiterlebnisses gestellt. In den spätmodernen Gesellschaften 
zirkulieren laut dieser Perspektive Waren, Personen, Energie, Geld und In-
formationen sowohl im ökonomischen als auch im kulturellen Bereich im-
mer schneller. Diese dynamische Entwicklung verursacht unter anderem eine 
kultische Erhöhung der Geschwindigkeit und eine allgemein positive Ein-
stellung zur Mobilität, die in den Rang einer allgemeinen gesellschaftlichen 
Norm erhoben wird. Die Beschleunigung der Produktionssphäre und des 
Alltags ermöglichen einerseits Zeiteinsparungen, aber da, unter anderem 
gerade mit Hilfe dieser eingesparten Zeit, immer mehr Waren, Energie und 
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Information etc. produziert werden, resultiert der gesellschaftliche Beschleu-
nigungsprozess dennoch in zunehmender Zeitknappheit und Stress. 

Das zweite Modell ist vor allem an die marxistischen Werttheorie und der 
Theorie der Kommodifizierung der Zeit angelehnt. Dieses Modell fokussiert 
insbesondere wie menschliche Zeit verwertet und in eine Ware umgewandelt 
wird. Die daraus resultierende totale Unterordnung aller menschlichen Zeit 
unter das Zeitregime der kapitalistischen Produktionsweise determiniert laut 
dieser Perspektive das spätmoderne Zeiterlebnis. Die rationelle Nutzung von 
Zeit, und die Möglichkeit mit Hilfe von technischen und sozialen Innovatio-
nen Zeit einzusparen, sind in den kapitalistischen Wirtschaftssystemen eine 
primäre Voraussetzung für eine Steigerung der Produktion des relativen 
Mehrwerts, und damit auch für die Entstehung eines neuen Bewusstseins 
über den ökonomischen Wert der Zeit. Dieses neue Bewusstsein gibt wiede-
rum Anlass zu einer Reihe von sozialen und politischen Konflikten, in denen 
Lohnarbeiter dafür kämpfen, einen angemessenen Preis für ihre einzige, und 
dazu noch fiktive, Ware Arbeitskraft zu bekommen, nicht zuletzt da der 
Verkauf der Arbeitskraft die Übertragung der Kontrolle der eigenen Zeit auf 
den Käufer bedeutet. Der Wert der disponiblen Zeit der Menschen wird un-
ter diesen Bedingungen direkt an die Fähigkeit geknüpft, einen Käufer für 
die eigene Arbeitskraft zu finden, was unter anderem dazu führt, dass das 
gesellschaftliche Belohnungssystem und soziale Normen zunehmend auf die 
Lohnarbeit bezogen werden. Gleichzeitig werden andere Formen der verfüg-
baren Zeit entwertet und stigmatisiert, wenn sie nicht in irgendeinem Aus-
maß an die Lohnarbeit geknüpft sind. Die Freizeit von Arbeitslosen wird 
zum Beispiel nicht als eine Chance für Freiheit oder persönliche Entwick-
lung betrachtet, sondern als wertlose, und sowohl für den Einzelnen wie 
auch für die Gesellschaft verlorene, Zeit empfunden.  

Das dritte Erklärungsmodell benutzt vor allem Begriffe und Theorien der 
Zeitökologie. Der Schwerpunkt dieser Perspektive liegt vor allem auf den 
gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen der Moderne die eine 
weit reichende Entkopplung der menschlichen Zeit von der Zeit der Natur 
und ihren zyklischen Rhythmen verursacht haben. Die industrielle Produkti-
on, und ihr ökonomischer und sozialer Zusammenhang, werden gemäß der 
Zeitökologie in der Moderne zunehmend von traditionellen und natürlichen 
Zeit- und Taktgebern abgekoppelt. Zeitliche Fixpunkte wie Urlaubs-und 
Ruhetage oder der circadiane Rhythmus werden als Hemmnisse für die öko-
nomisch rationale Nutzung der Zeit wahrgenommen. Diese Fixpunkte wer-
den, mit Ausgangspunkt in der Warenproduktion, mit einer abstrakten, linea-
ren Zeitmessung ersetzt, der dann sukzessiv eine immer wichtigere gesell-
schaftliche Schlüsselfunktion zugeschrieben werden. Der primäre Sinn der 
neuen, linearen und quantitativen Zeitmessung ist die Optimierung der Pro-
duktivität durch die Rationalisierung von sowohl Materialflüssen als auch 
der gesellschaftliche Arbeitsverteilung. Weitere wichtige Entwicklungen 
sind gemäß der Zeitökologie der Übergangs von einem zyklischen zu einer 



Zusammenfassung 

 

254 

linearen Zeitperspektive und die spätmodernen Betonung von individuellen 
Rhythmen und Eigenzeit. 

Im dritten Kapitel werden die drei empirischen Erhebungen, die dieser 
Dissertation zu Grunde liegen, vorgestellt. Das erste Material umfasst zwei 
Zeitverwendungsstudien des statistischen Bundesamtes Schwedens (SCB), 
die erste wurde zwischen 1990 und 1991 ausgeführt, die zweite 10 Jahre 
später. In beiden Studien wurde die Zeitverwendung mit Hilfe sogenannter 
Zeittagebücher registriert. Die Analyse in dieser Dissertation basiert auf 
einer Teilauswahl die ausschließlich Untersuchungsteilnehmer aus Stock-
holm (Stadt und näheres Umland) beinhaltet. Die beiden anderen Untersu-
chungen sind qualitative Interviewstudien. In der ersten wurden zwischen 
2001 und 2002 Interviews mit 85 meistenteils arbeitslosen Respondenten in 
Östersund und Umland sowie in Sörmland durchgeführt. Die Interviews 
handeln unter anderem davon, in welchem Maß Arbeitslosigkeit und öko-
nomische Umstände das Zeiterlebnis und die Zeitverwendung der Respon-
denten beeinflussen. In der zweiten qualitativen Untersuchung wurden 45 
Personen in Stockholm interviewt. Thema dieser Interviews war vor allem 
die Eistellung zu ökologischen Fragen sowie die Stellungnahme zu zwei 
unterschiedlichen Strategien für die zukünftige Verteilung des gesellschaftli-
chen Wohlstandes in Schweden bezogen auf das Jahr 2050: eine kräftige 
Lohnerhöhung mit mehr als 50 Prozent im Vergleich zur Interviewsituation, 
oder eine Verkürzung der Arbeitszeit mit mehr als 10 Stunden wöchentlich.  

Im vierten Kapitel werden die Resultate der Analyse der Zeitbudgetstudie 
präsentiert. Auf den ersten Blick ist es nicht möglich eine drastische Verän-
derung in der Zeitverwendung der Stockholmer in den 10 Jahren zwischen 
1991 und 2001 festzustellen. Frauen allokieren auch in der Untersuchung 
von 2000/01 mehr Zeit für unbezahlte Arbeit, vor allem im Haushalt, als 
Männer. Männer allokieren an Werktagen mehr Zeit für Lohnarbeit als Frau-
en, haben dafür aber mehr Freizeit an den Wochenenden. Eine genauere 
Analyse der Unterschiede in der Zeitverwendung zwischen 1999/91 und 
2000/01 zeigt jedoch auch einige interessante Trends, vor allem eine Ver-
minderung der Lohnarbeit für Frauen und noch in höherem Ausmaß für 
Männer sowie ein allgemeiner Anstieg von Zeit für Freizeit. 

Im fünften Kapitel beginnt die Analyse der beiden Interviewuntersuchun-
gen mit Betonung des Zusammenhanges von Zeit und Ökonomie. Die Inter-
views mit Respondenten aus Stockholm, Sörmland und Östersund zeigen, 
dass viele einen beschleunigten Alltag, der von Zeitdruck und Stress ge-
kennzeichnet ist, erleben. Die beiden Interviewuntersuchungen offenbaren 
jedoch auch eine Reihe von unterschiedlichen Perspektiven auf das Verhält-
nis von Zeit, finanziellen Ressourcen und ökonomischem Wohlstand. Viele 
Respondenten äußern ein Bedürfnis nach größerem zeitlichem Wohlstand 
und die Notwendigkeit dieses relativ neue Konzept von Wohlstand in das 
traditionelle, welches mehr auf ökonomische Umstände abzielt, zu integrie-
ren. Ein häufig vorkommendes Argument für zeitlichen Wohlstand ist der 



Zusammenfassung 

 

255 

Wunsch nach mehr Zeit für sich selbst und die Familie, ein anderes der star-
ke normative Zusammenhang von Freizeit und Lohnarbeit, der sich auch in 
der Bewertung der kommodifizierten Zeit widerspiegelt. Die Zeit ist weitge-
hend mit ihrem Warenwert assoziiert, aber es gibt auch Hinweise auf eine 
Distanzierung von dieser Transformation der menschlichen Zeit in eine Wa-
re. Manche Respondenten erwägen die Möglichkeit einen kleineren oder 
größeren Teil des Alltagslebens von der kapitalistischen Zeitethik abzulösen, 
zum Beispiel mit Hilfe von Teilzeitarbeit.  

Zeitarme Personen mit großen finanziellen Ressourcen sind eine Gruppie-
rung deren Alltag in der Regel in hohem Maß an Stress und Zeitdruck ge-
prägt wird. Innerhalb dieser Kategorie gibt es auch viele Befragte, die sehr 
lange Arbeitszeiten haben, darüber hinaus gibt eine Reihe von Befragten aus 
dieser Gruppe an, das ihre Freizeit durch sehr hohe Anforderungen und stän-
dige Verfügbarkeit, z.B. im Urlaub, sehr beschränkt ist. Die Mehrzahl könn-
te sich vorstellen weniger zu arbeiten, aber ein paar Befragte mit hohem 
Einkommen würden trotz allem die Option der Lohnerhöhung vorziehen, 
zum einen da ökonomische Ressourcen in ihrem sozialem Umfeld mit ho-
hem Status assoziiert werden, zum anderen, da sie mit mehr Geld mehr 
Dienstleistungen und damit mehr freie Zeit kaufen könnten. Einige wenige 
Respondenten können als zeitreich mit guten finanziellen Ressourcen be-
zeichnet werden und unter ihnen gibt es einige Beispiele von sogenannten 
Zeitpionieren. Um mehr Eigenzeit zu erlangen arbeiten diese meist schon 
etwas älteren Respondenten oftmals freiwillig Teilzeit.  

Unter zeitreichen Respondenten mit geringen finanziellen Ressourcen ist 
die Wahrnehmung der zeitlichen und finanziellen Ressourcen dahingegen 
eher ambivalent. Mehr freie Zeit wird nicht unbedingt mit zeitlichem Wohl-
stand gleichgesetzt da verfügbare Zeit, die durch Krankheit oder Arbeitslo-
sigkeit freigestellt wird, eher als stigmatisierend und wertlos aufgefasst wird, 
insbesondere bei Arbeitslosen, die erleben, dass persönliche Zeit auf dem 
Arbeitsmarkt offensichtlich nicht mehr als attraktiv bewertet wird. Ein wei-
terer Grund für die relative Wertlosigkeit dieser freien Zeit ist das Gefühl 
von Kontrollverlust in Hinsicht auf die alltägliche Zeitverwertung. Zeitlicher 
Wohlstand bedeutet auch die Freiheit, individuelle Zeitverwendungsmuster 
und Rhythmen zu etablieren und viele Arbeitslose empfinden, dass sie auf-
grund von normativen Zwängen und strukturellen Faktoren wie dem Zwang 
zur Gleichzeitigkeit und temporalen Synchronizität, das heißt dem Zwang 
gewisse dem Anschein nach freie Aktivitäten zu bestimmten, sozial determi-
nierten Zeitpunkten auszuführen, nicht ihre Freizeit so planen und verbrin-
gen können wie sie wollen. Allerdings gibt es auch einige zeitreiche Res-
pondenten mit geringen finanziellen Ressourcen und einer eher losen Ver-
bindung zum Arbeitsmarkt, die ihr Alltagsleben in Einklang mit diesen Vo-
raussetzungen gebracht haben, keinen sozialen Druck zur Lohnarbeit 
empfinden und durchaus angeben, einen hohen Grad von zeitlichem  
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Wohlstand erreicht zu haben, allerdings für den Preis eines sehr geringen 
materiellen Standards.  

Frauen empfinden generell in höherem Ausmaß als Männer, dass sie von 
den negativen Auswirkungen der moralischen Ökonomie der Zeit betroffen 
sind. Frauen, die in Paarbeziehungen mit einem Mann leben, erwerbsarbei-
ten fast im gleichen Umfang wie ihre Partner, tragen aber immer noch einen 
erheblich größeren Teil der praktischen und emotionalen Verantwortung für 
Hausarbeit und Betreuung. Im Einklang mit der hegemonialen Logik der 
kapitalistischen Produktion sind diese unbezahlten Arbeiten immer noch von 
der sozialen Wertschöpfung der Lohnarbeit abgespalten, obwohl sie oftmals 
eine wichtige Voraussetzung für die Lohnarbeit sind.  

Viele Respondenten äußern sich positiv zu einer möglichen, generellen 
Arbeitszeitverkürzung, vor allem da eine solche Maßnahme die oft angedeu-
teten Ängste, mit der Wahl einer Teilzeitbeschäftigung die eigene Karriere 
zu gefährden, eindämmen kann. Eine partielle Dekommodifizierung der 
menschlichen Zeit in der Form einer allgemeinen Verkürzung der Arbeitszeit 
wird daher von mehreren Befragten als begrüßenswert dargestellt, da sie 
dann für ihren Wunsch, weniger zu arbeiten, nicht mehr stigmatisiert werden 
würden. Die eher unbeabsichtigten zeitpolitischen Konsequenzen der 
schwedischen Elternzeit zeigen, dass es durchaus möglich ist mit politischen 
Maßnahmen die Voraussetzungen für zeitlichen Wohlstand zu schaffen, 
indem das starke normative Band zwischen Lohnarbeit und dem Wert der 
Zeit aufgelockert wird. 

Im sechsten Kapitel wird der Blick auf die Bedeutung von Freizeit und 
Eigenzeit gerichtet. In vielen geläufigen Beschreibungen der spätmodernen 
Freizeit werden ihre Individualisierung und Entkopplung von anderen sozia-
len Rhythmen hervorgehoben und betont, dass Aktivitäten, die zuvor von 
starken sozialen Normen, die genauestens Menge und Verwendung der Frei-
zeit festlegten, gesteuert wurden, nunmehr sehr viel freier gestaltet werden 
können. Die Untersuchung in diesem Kapitel ergibt einige Anzeichen dafür, 
dass dieser Prozess der Individualisierung der Freizeit in der großstädtischen 
Umgebung Stockholms weiter entwickelt ist als in den eher ländlichen Regi-
onen von Sörmland und Jämtland. In diesen ländlichen Gebieten, wo sich die 
Menschen aufgrund von übersichtlicheren sozialen Formationen in höherem 
Maße dem Druck der imaginären sozialen Synchronizität ausgesetzt fühlen, 
empfinden viele einen Zwang gewisse Freizeitaktivitäten zu bestimmten 
Zeiten durchzuführen, was die Artikulation der Eigenzeit zwangsläufig er-
schwert. Andererseits unterstützen diese Zwänge die Bewahrung von zeitli-
chen Allmenden die für eine Zeitverwendung und Zeitauffassung außerhalb 
der hegemonischen, kapitalistischen Zeitordnung stehen. Ein Beispiel ist die 
Erwerbsarbeit an Wochenenden, die in Stockholm weiter verbreitet ist als in 
den beiden anderen Regionen, das gleiche gilt auch für die Einhaltung des 
Feierabends. Insbesondere die Wahrnehmung, die eigene Zeit nicht ganz 
kontrollieren zu können, führt in vielen Fällen zu einer eher negativen Be-



Zusammenfassung 

 

257 

wertung der eigenen Freizeit und vor allem die Erwerbsarbeit wirft einen 
langen Schatten über die Eigenzeit der Respondenten. Für viele Frauen ist 
dieser Schatten noch kompakter, da ihnen außerdem noch die Verantwortung 
für die Hausarbeit und die Betreuung von Kindern und älteren Menschen 
auferlegt wird. 

Die Analyse in diesem Kapitelzeigt, dass es eine wachsende Wertschät-
zung für die Bedeutung von Freizeit und Eigenzeit gibt, obwohl es vermes-
sen wäre, von einem kultischen Erlebnis der Eigenzeit zu sprechen. Die in-
dividuelle Kontrolle über die Zeit schafft Zugänge zu imaginären Zufluchts-
orten an denen ein partieller Widerstand gegen die totale Subsumtion unter 
die kapitalistische Lohnarbeit möglich ist. Das Erleben von Eigenzeit setzt 
allerdings von sich aus eine stark individualisierte Nutzung von Zeit voraus 
und ist daher ständigen Versuchen der Kommerzialisierung ausgesetzt. So 
zeigt die Analyse in diesem Kapitel sehr deutlich, dass ein positives Zeiter-
lebnis im Allgemeinen, und von Freizeit im Besonderen, zu einem wichtigen 
Bestandteil des Wohlstandes in der spätmodernen Gesellschaft geworden ist. 
Freizeit ist aber auch für viele eine Belastung geworden, weil sie sich von 
normativen Vorstellungen über die persönliche Entwicklung überfordert 
fühlen und sich gegen den Zwang einer kontinuierlichen Selbstdarstellung 
wenden. 

Das siebte Kapitel untersucht die Relation zwischen der spätmodernen 
Zeitverwendung und Zeitauffassung einerseits und den Umweltkonsequen-
zen des Alltagslebens und den Anforderungen von nachhaltiger Entwicklung 
andererseits. Die Erfahrung von Zeitmangel im Alltag ist eindeutig eine Ur-
sache für die Wahl von umweltbelastenden Alternativen, zum Beispiel der 
weit verbreitete Wunsch im Alltag Aktivitäten wie Transporte oder Einkäufe 
schnell und reibungslos durchführen zu können. Das Interesse für den Um-
weltschutz ist generell sehr hoch unter den Befragten und die meisten halten 
es für wichtig, umweltpolitische Belange in den Alltag zu integrieren. Aber 
insbesondere zeitarme Respondenten wählen doch in hohem Ausmaß weni-
ger umweltfreundliche Handlungsalternativen, wenn sie dadurch Zeit sparen 
können. Während die meisten Respondenten in dieser Gruppierung nicht 
zögern, mehr Geld für umweltfreundliche Optionen auszugeben, ist Zeit eine 
zu knappe und wertvolle Ressource, als dass man sie leichtfertig und ohne 
besondere Verhandlungen für umweltfreundliche Lösungen aufgibt. 

Die allgemeine Einstellung zur Zeit kann mit einigem Recht als dysfunk-
tional bezeichnet werden, da viele zeitarme Respondenten versuchen, ihre 
verfügbare Zeit durch Stress und die rationale Nutzung der Zeit so effizient 
wie möglich zu maximieren, damit sie sich dann später in aller Ruhe ent-
spannen können. Der Umweltschutz wird mit der gleichen Motivation aufge-
schoben, nämlich dass ökologische Belange nicht in der schnellen Alltags-
rhythmus hineinpassen, aber später verwirklicht werden, wenn die Bedin-
gungen stimmen und sich alles etwas beruhigt hat. Eine Reihe von Beispie-
len in diesem Kapitel zeigt jedoch, dass es schwierig ist, das Ideal eines 
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ruhigeren Rhythmus im täglichen Leben zu erreichen, und dass der Umwelt-
schutz daher gerne weiter aufgeschoben wird. Wenn sich dann die Gelegen-
heit ergibt, zum Beispiel im Urlaub, wählen viele dennoch eine eher um-
weltbelastende Aktivität um sich für den ganzen Stress im Alltagsleben zu 
belohnen. Vor allem Flugreisen sind sehr beliebt und die Wahl umwelt-
freundlicher Transportmittel, wie die des Schienenverkehrs, wird als zu un-
bequem und zeitraubend abgelehnt. Bei Entscheidungen, in denen Angele-
genheiten der Erwerbsarbeit mit Umweltbelangen kollidieren, priorisieren 
fast alle Respondenten die Arbeit. Umweltfreundliche Lösungen sollen au-
ßerdem möglichst kaum das Alltagsleben beeinflussen. Die wenigen Res-
pondenten, die sich bedingungslos für umweltfreundliche Alternativen aus-
sprechen, können sich auch vorstellen der Erwerbsarbeit weniger Gewicht 
zuzusprechen, nicht zuletzt um Zeit für den Umweltschutz zu schaffen und 
um das allgemeine Konsumniveau zu senken. Für die meisten Befragten 
jedoch erscheint diese Haltung zu dogmatisch und folglich hantieren sie 
Umweltbelange in ihrem täglichen Leben mit einem großen Maß an morali-
scher Flexibilität indem verschiedenen Bereichen des Alltags unterschiedli-
che moralische Bewertungssysteme zugeordnet werden.  

Weiterhin offenbart die Untersuchung in diesem Kapitel eine sehr kom-
plexe Beziehung zwischen dem Zeithorizont der Respondenten und ihrer 
Bewertung von Zeit sowie ihrer Perspektive was die Umwelt und Umwelt-
fragen angeht. Das alltägliche Leben in modernen Städten ist geprägt von 
ständiger Bewegung und einem vielfältigen kulturellen Angebot sowie dem 
Potenzial für neue soziale Kontakte. Viele Befragte schätzen diese städti-
schen Qualitäten, auch wenn es um deren zeitliche Dimension geht. Der Puls 
der Großstadt und die Dynamik des städtischen Lebens zeichnen sich in den 
Interviews mit Respondenten in Stockholm als eine der Hauptattraktionen 
der Stadt ab. Für viele ist es für das Leben in der Stadt jedoch auch wichtig, 
dass sie die Möglichkeit haben, sich zeitweilig vom Großstadtpuls zurückzu-
ziehen. Daher schätzen sie Stadtparks und andere grüne Umgebungen in der 
Stadt sowie die Möglichkeit auf das Land oder in ein Sommerhaus zu fahren.  

Die Ergebnisse dieses Kapitels betonen die unterschwellige Spannung 
zwischen umweltbewusstem Handeln einerseits und der moralischen Öko-
nomie der Zeit andererseits. Die Bewertung der Zeit in der Spätmoderne 
basiert auf einem kommodifiziertem Konzept von Zeit, das die hegemoniale 
Position des Warenwerts und die totale Subsumtion der menschlichen Zeit 
unter das Kapital zum Ausdruck bringt. Viele Menschen gebrauchen daher 
kommerzielle Lösungen, nicht zuletzt da immer mehr umweltfreundliche 
Konsumalternativen angeboten werden. Diese sind allerdings oft teurer als 
nicht umweltfreundliche Optionen, so dass der Kaufentscheid zu einer noch 
größeren Abhängigkeit von der Möglichkeit, die eigene Arbeitskraft verkau-
fen zu können, führt. Die Kommerzialisierung der Freizeit stärkt damit die 
Abhängigkeit der Lohnarbeiter vom stetig steigenden Wirtschaftswachstum, 
obwohl dieser auf eher kurzfristigen Kalkülen beruht und langfristig nachtei-
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lige soziale und ökologische Folgen mit sich bringt. Die Spannung zwischen 
der Wertform der Zeit und den Bedürfnissen des ökologischen Systems 
wachsen außerdem, wenn immer mehr Produkte sowohl Aufmerksamkeit als 
auch ökologische Ressourcen und Raum für Produktion und Konsum ver-
langen. Die Einteilung des Alltagslebens in unterschiedliche Sphären, die 
von unterschiedlichen moralischen Prinzipien gesteuert werden, stellt für 
viele eine partielle Lösung für dieses Dilemma dar. Allerdings ist es wichtig 
zu betonen, dass diese Spannung zwischen wildwüchsigem Wachstum und 
der Umwelt tief in der zeitlichen Logik des Kapitalismus verwurzelt ist. Eine 
dauerhafte Lösung erfordert einen radikalen Bruch mit dem Wert der Ware 
als der hauptsächlichen Determinante für sozialen, zeitlichen und ökologi-
schen Wohlstand. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide arbetslös IP 

 
Intervju – arbetslös ip   HU-nr.:……… 
 
Försäkran om att uppgifterna behandlas konfidentiellt. 
 
Efter bearbetningen avregistreras datamaterialet så att det inte längre går att 
knyta till en bestämd person. Beskrivningar och exempel i forskningsrappor-
ten kommer också att ske på ett sådant sätt att läsaren inte kan veta vem det 
handlar om. 
 
 
Den här intervjun handlar till stor del om din utbildning och tidigare arbets-
livserfarenhet, men jag är också intresserad av hur Du lägger upp Ditt var-
dagsliv och Ditt sätt att klara försörjningen. Det finns ju flera saker som 
måste samordnas för att ekonomin ska gå runt, bl.a. tid, pengar, m.m. Efter-
som det finns olika sätt att hantera och stämma av dessa saker vill jag gärna 
veta hur sättet har växt fram i just ditt fall. De flesta frågorna i den här inter-
vjun är ganska berättande och du får gärna resonera fritt kring frågorna. 
 

Vi börjar med några korta frågor om dig och ditt hushåll. 

Vilket år du född? …………………….. 
 
 
Var är Du född och uppväxt? 
 
 
Ev. följdfråga: Bodde Du med båda Dina föräldrar under hela Din uppväxt? 
 
 
Hur många syskon har Du?  
 
 
Var bor Dina föräldrar/syskon i dag? 
 
 
Hur ofta håller Du kontakten med Dina föräldrar och Dina syskon? 
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Vilka personer bor tillsammans med dig halva tiden eller mer? Anteckna 
födelseår och relation till IP. 
 
 
1) Födelseår:   Relation till IP:   
2) Födelseår:   Relation till IP:   
3) Födelseår:   Relation till IP:   
4) Födelseår:   Relation till IP:   
5) Födelseår:   Relation till IP:   
6) Födelseår:   Relation till IP:   
 
 
 
 
Den här delen av intervjun handlar om Din utbildning och tidigare arbets-
livserfarenhet. Jag skulle vilja att du börjar med att berätta om din utbild-
ning/dina utbildningar och arbeten/anställningar efter grundskolan. Du får 
gärna berätta hur det gick till när du valde just dessa utbildningar och arbe-
ten. Du får också ta upp sånt som hände i samband med att du började eller 
avslutade en utbildning eller arbete, t.ex. att du flyttade hemifrån och skaffa-
de egen bostad med mera. 
 
 
Följdfrågor (om IP inte har besvarat de tidigare i intervjun): 
 
 Avslutade utbildningar, examen? 
 
 Yrkesutbildningar eller andra utbildningar under arbetstid? 
 
 Arbetslöshetsperioder? 
 
 Extraknäck? Om ja: 
 Vilka och i vilken omfattning? 
 Under vilka perioder hade man extraknäck? 
 
 
  



Bilaga 1  Intervjuguide – arbetslös intervjuperson 

 

295 

Man är givetvis inte medveten om allt som påverkar ens liv, men jag undrar 
ändå om det varit några erfarenheter, händelser eller personer som Du tycker 
har på ett avgörande sätt påverkat Ditt val av utbildning och arbeten/yrke. 
 
Exempel på händelser: när man flyttar ihop/isär, byter arbete, får barn…… 
 
 
Följdfråga: Vad har föräldrarna för utbildning och yrke/sysselsättning? 
 
 
 
Folk planerar ju sin ekonomi på olika sätt. Om Du tittar på Din hushållseko-
nomi i ett längre perspektiv, skulle Du/Ni säga att Du/Ni har långsiktiga 
planer eller lever Du/Ni mer ur hand i mun? 
 
Följdfrågor (om fler än en vuxen i hushållet): 
 

Finns det meningsskiljaktigheter om ekonomins långsiktiga  
planering i hushållet? 

 

 Vem lägger upp strategin? 

 
 
 
Vad har arbetslösheten inneburit för Din hushållsekonomi? 
 

Följdfrågor (om IP inte har besvarat de tidigare i intervjun): 

 
 Fortsätta som vanligt eller förändringar i hushållsekonomin? 
 

(Om IP är sambo) Har arbetslösheten haft konsekvenser för 
hela hushållet eller endast för Dig? 

 
Överväger Du att byta yrke, utbildning, flytta till annan ort el-
ler annat (t ex sälja saker?) för att förbättra ekonomin? Har 
Du tänkt på det tidigare eller först i och med att Du blev ar-
betslös? 

 
Finns det saker (att göra eller att köpa) som Du måste avstå 
ifrån p.g.a. arbetslösheten? Hur var det innan Du blev arbets-
lös? 
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Finns det saker som är lättare att göra/köpa efter att Du har 
blivit arbetslös? 

 
 Hur var det innan IP blev arbetslös? 
 
 
 
Vad har arbetslösheten inneburit för organisationen av vardagslivet i stort? 
 
 Nya rutiner? 
 
 Tidsanvändning? 
 
 (Om IP är sambo) Ny arbetsfördelning i hushållet? 
 
 Hur har synen på arbete/fritid påverkats? 
 
 
 
Folk ser ju rätt olika på vad som räknas som nödvändigt eller som lyx och 
jag undrar om du kan beskriva vad du anser vara nödvändigt i ditt vardagsliv 
och vad som mera kan betraktas som lyx. Det kan gälla både lite dyrare pry-
lar och konsumtionsartiklar men också t.ex. resor eller krogbesök.  
 
Följdfråga (om IP är sambo): Finns det meningsskiljaktigheter om vad som 
är nödvändigt/lyx i Ditt hushåll? 

 
 
 
Vad har varit lättast respektive svårast att välja bort när Du blev  
arbetslös? 
 
Följdfråga (om IP är sambo): Såg Ni likadant på vad som är lätt respektive 
svårt att välja bort? 
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Ett exempel på lite större prylar som utgör en ganska viktig post i hushålls-
ekonomin är möbler. Jag skulle vilja att Du beskrev vilka möbler du har i 
Ditt vardagsrum och hur Du/Ni har skaffat dem? 
 
 
 
Vilken roll spelar andras smak när Du väljer möbler? Finns det någon/några 
personer som har särskilt påverkat Din egen smak när det gäller möbler?(vad 
har t ex föräldrarna betytt?) 
 
 
Vid införskaffandet av möbler: impulsköp eller planerade inköp? 
 
 
Följdfråga (om IP inte har besvarat de tidigare i intervjun): Har Du lånat 
pengar till att köpa möbler? (Varför, varför inte?) 
 
 
 
Det finns ju rätt stora skillnader mellan oss människor när det gäller att dra 
nytta av olika typer av resurser Exempel: man kan t.ex. hålla på med träd-
gårdsodling, fixa och laga saker i hemmet. (kan även vara någon personlig 
egenskap hos en själv, eller att dra nytta av sina kontakter.) Tycker du att du 
är bra på att utnyttja någon speciell typ av resurs? Om ja, vilken och hur gör 
du i så fall? Har du alltid varit bra på att utnyttja just denna resurs eller har 
det skett en förändring sedan du blev arbetslös? 
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Avslutningsvis följer några frågor om boende och inkomst. 
 
På vilket sätt disponerar Du/Ni Din/Er nuvarande bostad? 
 

äganderätt/andelsrätt/arrende 
bostadsrätt - erlagt insats till bostadsrättsförening 
hyresrätt, hyr i första hand 
hyresrätt, hyr i andra hand 
tjänstebostad 
inneboende 
annat, nämligen: …………………………………… 

 
 
Vilken är Din/Er ungefärliga kostnad för bostaden per månad totalt? (minus 
ev. hyresinkomster). Räkna med uppvärmningskostnaden. För bostads-
/äganderätt: räkna även med ränta på ev. lån, skatt, tomträttsavgäld. 
 
 
ANTAL KRONOR/MÅNAD 
 
 
 
 
 
 
Ungefär hur stor är bostadens yta i m2? (Ej biytor!) 
 
BOSTADSYTA I M2 
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Tycker Du att bostaden är för liten, lagom eller för stor för Dig/Er? 
 
 
Hur skulle Du vilja bo om pengar inte spelade någon roll? 
 
 Var? Samma bostadsområde, samma bostadsort? 
 
 Hur stort? 
 
 Vilken boendeform? 
 

Om förändring: radikal förändring eller snarare utveckling av 
dagens boende? 

 
 
Ungefär hur stor är Din inkomst per månad före skatt? Räkna med ev bonus, 
OB-tillägg, inkomst från extraknäck, föräldrapenning, studiemedel samt ev 
bidrag (dock ej barn- eller räntebidrag). 
 

SUMMA KRONOR/MÅNAD 
 
 
 
 
 
Ungefär hur stor är Din makas/makes/sambos inkomst per månad före skatt? 
Räkna med ev bonus, OB-tillägg, inkomst från extraknäck, föräldrapenning, 
studiemedel samt ev bidrag (dock ej barn- eller räntebidrag). 
 
SUMMA KRONOR/MÅNAD 
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Bilaga 2 – Intervjuguide tid/pengar och stad 

Som du vet är den här intervjun ett slags fortsättning på den som vi fick göra 
med dig för några år sedan. Då handlade många av frågorna om hur du och 
ditt hushåll lever till vardags. 
 
Jag skulle först vilja höra om det skett några större förändringar i dina lev-
nadsförhållanden sedan förra intervjun … Då såg det ut ungefär så här: 
 
Sammanfatta basintervjuns uppgifter för att få reda på eventuella förändring-
ar, till exempel på följande sätt: 
 
 
Eventuella förändringar: 
 
Då bodde du tillsammans med ………… 
 
Din bostad var en ………… 
 
Du hade (inte) …….. fritidshus ………… 
 
Du arbetade med ……………………………… 
 
Och hade ………….. avstånd till arbetet 
 
Din/er inkomst var sammanlagt cirka ………….. 
 
Och du/ni hade ….. bil(ar) 
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Nu skulle vi vilja gå ett steg längre och ta upp hur din vardag skulle påverkas 
av att ekonomin i Sverige hade förbättrats på några årtiondens sikt. Vi tänker 
oss då att standardökningen skulle kunna tas ut antingen som högre lön eller 
som minskad arbetstid. För oss är det viktigt att få reda på hur Stockholms-
bor resonerar kring möjligheter till bättre ekonomi eller mer fri tid. Eftersom 
folk är väldigt olika och inte har samma möjligheter och önskemål i livet så 
kan man räkna med en del väljer mer pengar och andra mer tid. Den här 
intervjun kommer i stor utsträckning att handla om vad du tror att de här 
valen skulle innebära för din vardag. 
 
Utgångspunkten är att du tänker dig att du är i samma ålder och livssituation 
(familjeförhållanden, arbete o.s.v.) som i dag och att du bor i Stockholmsom-
rådet. 
 
 
MER PENGAR 
 
1) Vad tror du att det skulle innebära för ditt/ert sätt att leva om du arbetar 
lika mycket som nu och får mer pengar att röra dig med? Vi tänker oss då att 
löneökningen motsvarar ca. 50% mer i nettolön för hela hushållet. Vad tror 
du att det skulle innebära? Du får gärna tänka högt. 
 
Låt IP resonera fritt! 
 
Vi skulle vilja veta lite mer om hur du tror att mer pengar skulle påverka 
några konkreta delar av vardagslivet.  
 
(KOM IHÅG: VEM GÖR? VAR? HUR? MED VEM?) 
 

Första frågan handlar om mat/måltider: 
 
införskaffande av matvaror/odlingsmöjligheter 

tillredning av mat 
hur du äter dina måltider (med vem? var?) 
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En annan aspekt är hur din fritid skulle påverkas av mer pengar 
 
Följdfrågor om:  
    vilka aktiviteter,  
    med vilken utrustning, 
    tjänster  
    med vem 
 
Särskilt om: 
    korta fritidsresor,  
    långväga fritidsresor 
    semester 
 
En tredje aspekt är hur mer pengar skulle påverka din bostad/ 
bostadssituation 
 
Följdfråga om: 
    byta bostad? 
 
 
Finns det något som du i dag saknar pengar för?  
 
Om IP nämner flera saker/aktiviteter: 
 
Vad är det Du främst saknar pengar för? 
 
 
MER TID 
 
2) Som vi sade i början kan man också välja att ta ut standardökningen i 
form av minskad arbetstid. Vad tror du att det skulle innebära för just ditt/ert 
sätt att leva om du arbetar ca. 25 procent mindre och har ungefär lika mycket 
pengar i lön som nu? 25 procent mindre arbetstid motsvarar antingen sex 
timmars arbetsdag eller något mer än en ledig dag i veckan. Vad tror du att 
det skulle innebära? Du får gärna tänka högt. 
 
Låt IP resonera fritt!  
 
Vi skulle vilja veta lite mer om hur du tror att mer ledig tid skulle påverka 
några konkreta delar av vardagslivet.  
 
(KOM IHÅG: VEM GÖR? VAR? HUR? MED VEM?) 
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Första frågan handlar om Mat/måltider:  
införskaffande av matvaror/odlingsmöjligheter 

tillredning av mat 
hur du äter dina måltider (med vem?, var?) 
En annan aspekt är hur din fritid skulle påverkas av mer ledig tid. 
 
Följdfrågor om:  
    vilka aktiviteter,  
    med vilken utrustning, 
    tjänster  
    med vem 
 
Särskilt om: 
    korta fritidsresor,  
    långväga fritidsresor 
    semester 
 
En tredje aspekt är hur mer ledig tid skulle påverka din bostad/  
bostadssituation. 
 
Följdfråga om: 
    byta bostad? 
 
Finns det något som du i dag saknar tid för? 
 
Om IP nämner flera saker/aktiviteter: 
 
Vad är det Du främst saknar tid för? 
 
 
PENGAR/TID 
 
Vad ser du för fördelar och nackdelar med de två alternativen (mer tid/mer 
pengar) för din/ditt hushålls egen del? 
 
Vad skulle du välja? Är något av dem mer/mindre tilltalande? Varför? 
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ENERGI 
 
3) Nu skulle jag vilja gå över till ett ämne som den förra intervjun till stor 
del handlade om, nämligen hur man kan tänka sig att ta miljöhänsyn. En 
viktig miljöfråga är att allmänt minska resursförbrukningen och att inte an-
vända så mycket energi för till exempel bostadsuppvärmning eller resor. 
 
Jag skulle vilja att Du resonerar högt kring följande förslag och åtgärder som 
syftar till att minska energianvändningen: Lämna över listan med energi-
sparåtgärder 
 
Hur tror du att du skulle ställa dig till de här sätten att minska energianvänd-
ningen? 
 
Vad tycker du verkar lättast respektive svårast att ändra på när det gäller att 
spara energi? 
 
Ser du några motsättningar mellan någon/några av dessa åtgärder för att 
spara energi å ena sidan och att ha mer pengar eller mer ledig tid å andra 
sidan? 
 
mer ledig tid 
mer pengar 
 
Blir något av de här sätten att minska energianvändningen lättare att göra om 
du tänker dig att du har: 
 
mer pengar? 
mer ledig tid?  

Något som du absolut inte kan tänka dig att göra (mer) eller redan gör max-
imalt? 
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ENERGILISTA 

 

Fler kollektivresor i stället för bilresor 
Cykla mer i stället för bilresor 
Gå med i bilpool i stället för att ha egen bil 
Semesterresor med tåg i stället för med flyg 
Färre semesterresor med flyg, t.ex. färre flygresor för långsemester i 
stället för många resor för kortsemester 
Flytta till mindre bostad 
Sänka temperaturen i bostaden (alternativt mindre uppvärmda ytor?) 
Dela fritidshus i stället för att ha eget 
 

Eventuellt Köpa mer begagnade kläder - ”second hand” 
 
 
STADSALTERNATIVEN 

 

4) Som du kanske vet är det många som flyttar till Storstockholm varje år. Vi 
räknar med att befolkningen ökar med cirka 5-600 000 tusen invånare på 
femtio år. Det innebär att bebyggelsen måste förtätas, om än på flera olika 
sätt. I vårt forskningsprojekt skissar vi på hur man kan planera nya bostäder 
och arbetsplatser och samtidigt göra det möjligt att minska energianvänd-
ningen i staden. Vi har tänkt oss två alternativ att låta staden växa. 
 
Jag föreslår att vi börjar med att se på hur det ser ut i en del av Storstock-
holmsområdet i dag och därefter visar jag vilka förändringar de två förtät-
ningsalternativen skulle kunna innebära.161 
 
Förklara den svartvita skissen 
 
Man kan förtäta genom att koncentrera större delen av den nya bebyggelsen 
till ett fåtal stora centra eller också mer utspritt till ett större antal mindre 
centra runt innerstaden. 
 
I det första alternativet blir det en utbyggnad av sex-sju stora centra ganska 
långt ut i Storstockholmsområdet. Vi kan kalla dem storcentra. De placeras 
kring knutpunkter där olika slags (kollektiv)trafik korsar varandra: pendel, 
T-bana, (biltrafik?). Där …: se lathund från BB  
I det andra alternativet förtätas bebyggelsen i flera men mindre centra ut-
spridda i Storstockholmsområdet. Vi kallar dem mellancentra. De placeras 
främst kring de cirka 130 T-banestationerna. Där …:se lathund från BB  

                                                      
161 För en visuell presentation av stadsalternativen som även användes som underlag för inter-
vjuerna, se Gullberg et al. (red.) 2007:529f. 
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Nu undrar jag vad du tycker om de här två alternativen, d.v.s. storcentra och 
mellancentra.  
 
Ser du några fördelar och nackdelar med dessa två stadsalternativ? 
 
Olika aspekter:  
    bostäder 
    arbetsplatser 
    affärer 
    nöjen 

 

Om tid finns: presentera det glesa låghusalternativet – GLES 
 
Om tid finns: Hur ser du det sociala livet framför dig (främst i det offentliga 
rummet) i respektive stadsalternativ?  
 
Dels det sociala livet överlag,  
 
dels specifikt för IP:s situation 
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