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Sammanfattning 

 
I denna studie undersöks de sociala orsakerna bakom individers upplevelse av tidsbrist. I synnerhet 

studeras känslan av tidsbrist i relation till social klass respektive kön, där social klass mäts i utbildning och 

inkomst. De teoretiska utgångspunkterna för studien är centrerade kring frågan hur en yttre social struktur 

kan påverka individers förhållningssätt till tiden och närmare bestämt individers upplevelse av tidsbrist. 

Studiens analys bygger på befintliga data från ISSP Leisure and Sports 2007, med vilken en ordinal 

logistisk regressionsanalys genomförs baserat på förekomsten av upplevd tidsbrist under fritiden hos ett 

representativt urval av den svenska befolkningen. Resultaten visar att kön innehar ett stort 

förklaringsvärde gällande svenskars benägenhet att uppleva tidsbrist. Kvinnor tenderar att uppleva mer 

tidsbrist än män. Utöver detta visar resultaten att utbildning respektive inkomst har inverkan på kvinnors 

benägenhet att känna tidsbrist, medan en sådan inverkan inte går att uppvisa bland män. Då det gäller 

utbildning är kvinnor med lång utbildning mindre benägna att känna tidsbrist och då det gäller inkomst är 

kvinnor med låg inkomst mindre benägna att uppleva tidspress än kvinnor med hög och medelhög 

inkomst. Med andra ord har faktorer med anknytning till social klass – utbildning och inkomst – inverkan 

på kvinnors upplevelse av tidsbrist, men dessa faktorer påverkar inte männens upplevelse av tidsbrist 

under fritiden. 

 

Nyckelord: Tidsbrist, social klass, kön  
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1. Inledning 

Tiden är ett märkligt fenomen. ”Vad är tiden? Om ingen frågar mig vet jag det. Om jag vill förklara för 

någon som frågar mig, vet jag det inte”, skrev St. Augustinus om tiden i Bekännelser från runt 400-talet 

e.Kr (2005, s. 324). Detta konstaterande är på inget sätt mindre tankeväckande idag än det var på hans tid. 

Människans förhållande till tiden är å ena sidan självklart – våra handlingar sker av nödvändighet inom 

tiden, vi kan göra beräkningar om tiden och vi kan kommunicera om tiden med andra: t.ex. säga ”oj, vad 

tiden går långsamt idag”. Men å andra sidan förblir vissa aspekter av tiden svårfångade för oss –  t.ex. om 

vari skillnaderna mellan dåtid, nutid och framtid verkligen består, huruvida tiden egentligen kan sägas 

existera, eller hur det kommer sig att tiden kan upplevas ha varierande hastighet.  

Avsikten med föreliggande arbete är dock inte att studera tiden i filosofisk bemärkelse, utan i en 

sociologisk bemärkelse. Närmare bestämt rör det sig i detta arbete om att studera fenomenet tidsbrist, dvs. 

känslan av att tiden är knapp och att man känner sig jäktad. Detta är en känsla i princip lika vanlig för oss 

som känslan av att vara glad, trött eller hungrig – en känsla som är en ”naturlig” del av oss som 

samhällsvarelser. Tidsbrist kan infinna sig som ett resultat av skrivuppgifter i skolan, ens arbetstid på 

jobbet, eller av att ens fritid inte räcker till för det man vill göra. Känslan av tidsbrist behöver inte heller 

vara riktad mot någon speciell uppgift eller något speciellt objekt, utan kan ibland snarare liknas vid ett 

humör eller ett sätt att vara på. Vi talar ofta om hur illa vi hinner med i tidens tempo. En undersökning 

från 2003 visade att problem med att få tiden att räcka var det fjärde vanligaste samtalsämnet under 

fikarasten vid arbetsplatser (Larsson, 2007, s. 10). Tid kan beskrivas som något som kontrollerar 

människan; vi är konstant medvetna om tiden och är mer eller mindre alltid tvungna att anpassa oss till 

den. Ofta blir tiden en resurs som, precis som då det gäller pengar, måste användas varsamt och inte 

spenderas oaktsamt. Ett sådant ekonomiskt sätt att betrakta tid genomsyrar även vårt språk om tiden; vi 

talar bl.a. om att spendera, spara och investera tid. Att jämföra tidsbrist med just ekonomisk fattigdom 

framstår inte heller som helt orimligt: båda utgör så att säga hinder mot det som en person skulle vilja 

göra. Kanske går det att tala om ett omvänt förhållande mellan fattigdom och pengar: för den som har 

obegränsade ekonomiska resurser är tiden den enda begränsningen –  och för den som har mycket tid till 

sitt förfogande, såsom exempelvis arbetslösa, blir tvärtom pengar den begränsande faktorn.   

Tidsbristens ställning i det postindustriella samhället är ett omdiskuterat fenomen. Samtidigt som 

känslan av tidsbrist tenderar att bli alltmer utbredd så har det visats ske en pågående ökning av mängden 

fritid (dvs. tid som inte spenderas på förvärvs- eller hushållsarbete) som individer i postindustriella länder 

har tillgång till, något som är en väldokumenterad tendens både internationellt (Haller m.fl., 2013, s. 404; 

Robinson & Godbey, 1997, s. 126f) och i Sverige (SCB, 2012, s. 98). Dessa studier visar att den 

genomsnittliga personen spenderar en minskad del av dygnet på både förvärvs- och hemarbete, och en 
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ökande del av dygnet på fritid. Med andra ord tycks det postindustriella samhället, paradoxalt nog, ge 

upphov till individer med påtagliga känslor av tidsbrist, trots att tillgången till fritid faktiskt ökar. Om 

detta stämmer verkar det motsäga den vardagliga bilden av fritid som en tid för avkoppling och 

återhämtning från ett hektiskt arbetsliv.  

Detta kräver en närmare undersökning av orsakerna bakom känslan av tidsbrist. Om det godtas att 

tidsbrist kan ses som en typ av fattigdom kan man resa frågan om tidsbristen är mer utbredd bland vissa 

sociala grupper än andra. Med andra ord om det går att tala om en ojämlik fördelning av tidspressen i 

samhället, precis som när det talas om en ojämlik fördelning av ekonomiska resurser. Är det alltså möjligt 

att individer med vissa sociala egenskaper och sociala tillhörigheter upplever mer eller mindre hög grad av 

tidsbrist – och detta till följd av just dessa sociala egenskaper och tillhörigheter? När det talas om 

ekonomisk ojämlikhet i samhället är det ofta i form av två olika kategoriuppdelningar: ojämlikhet mellan 

sociala klasser samt ojämlikhet mellan kön. Den huvudsakliga frågan för det här arbetet är om det vad 

gäller tidsbrist finns skillnader mellan sociala klasser och mellan kön. Låt mig gå närmare in på arbetets 

syfte och frågeställning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att undersöka de sociala orsakerna bakom upplevelsen av tidsbrist i 

förhållande till social klass och till kön. Med social orsak åsyftas orsaker som står att finna i sociala 

förhållanden och som utgör individens sociala identitet. Jag syftar alltså inte på förklaringar som är 

exempelvis fysiologiska eller filosofiska. Därmed borde det stå klart att vi har att göra med en 

frågeställning som är sociologisk. Det ska också tilläggas att det för en förklaring av ett fenomen i termer 

av orsaker är mest lämpligt med en kvantitativ ansats, vilket således är vad som kommer att tillämpas i 

detta arbete. Det är i huvudsak två frågor som ska studeras och besvaras. För det första (1); kan social 

klass – mätt i utbildning och inkomst – förklara varför individer upplever mer eller mindre tidsbrist? För 

det andra (2): kan kön förklara varför individer upplever mer eller mindre tidsbrist? 

Observera att frågorna inte på något vis förutsätter en direkt koppling mellan de sociala faktorerna 

och känslan av tidsbrist, t.ex. att utbildning i sig skulle leda till ökad tidsbrist, eller att kön – som om det 

vore något biologiskt bestämt –  i sig skulle ha inverkan på känslan av tidsbrist. Snarare handlar det om att 

dessa faktorer på komplexa vägar leder till särskilda existensbetingelser och livsstilar som i sin tur orsakar 

varierande upplevelser av tidsbrist. Med ordet tidsbrist avser jag (för att vara tydlig) en känsla av att ”ha” 

för lite tid, eller annorlunda formulerat att livstempot som individen tvingas genomleva upplevs som 

snabbare än vad hon eller han kan hinna med. 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Innan vi går vidare vill jag säga några ord om studiens disposition. Studien består av sex separata men 

sammanhängande delar. Efter denna pågående inledning presenterar jag forskningsläget inom den 

sociologiska forskningen kring tidsbrist. Syftet med detta är att ge en överblick och på så sätt kunna 

etablera en s.k. forskningslucka, dvs. en del av forskningen som inte studerats tillräckligt och som därför 

motiverar undersökningen i fråga. Det bör påpekas att jag inte gör anspråk på en fullständig kartläggning 

av forskningsfältet – detta vore alltför krävande med tanke på arbetets begränsade omfattning – men likväl 

har jag strävat efter en ge en så omfångsrik beskrivning av fältet som möjligt. I nästkommande del ges en 

framställning av det teoretiska ramverket som har valts för detta arbete. Fokus ligger på att förstå tidens 

och tidsmedvetandets roll i det moderna samhället och hur potentiella skillnader i upplevd tidsbrist mellan 

olika sociala grupper kan förklaras. Denna del är av stor vikt då arbetets resultat senare presenteras och 

diskuteras. Efter denna del följer en redovisning av de val och överväganden som har fattats angående 

undersökningens metod: metodologisk ansats, material och analysförfarande presenteras och 

problematiseras. Efter denna del sker en redovisning av studiens resultat, vilket görs i tabellform och i 

form av kommenterar kring de viktigaste resultaten. Till sist följer en diskussionsdel, där studiens resultat 

diskuteras utifrån den ovan nämnda tidigare forskningen och det teoretiska ramverket. Därutöver sker en 

problematisering av vissa aspekter av arbetets metod, samt en kommentar kring implikationer för 

kommande forskning inom forskningsfältet. Låt oss börja.  
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt sker en genomgång av forskningsläget rörande tidsbristens uppkomst och orsaker, främst 

i förhållande till faktorer som brukar förknippas med social klass samt i förhållande till kön. En första sak 

att lägga märke till är att ganska få kvantitativa undersökningar om tidsbrist är gjorda på den svenska 

befolkningen; som exempel kan Larsson (2007) och Fuehrer (2010) nämnas, vilka båda är baserade på 

SCB:s tidsanvändnings-undersökningar (SCB, 2003, 2012). En stor del av litteraturen som kommer 

omnämnas är baserad på icke-svenskars tidsbrist och av dessa är det framförallt den amerikanska 

populationen som studeras. Jag vill därför be läsaren att beakta att undersökningarna som redovisas 

kommer från olika sociala kontexter och av detta skäl kan vara svåra att jämföra med varandra. En annan 

sak att påpeka angående den existerande forskningen kring tidsbrist är att den oftast kretsar kring hur den 

upplevs på fritiden (se t.ex. Haller m.fl., 2013). Som vi ska se är detta något som även jag i detta arbete 

kommer att göra, något som beskrivs senare i metodavsnittet. Det kan dock vara värt att nämna att detta 

tillvägagångssätt, dvs. att fokusera på fritidens tidsbrist, inte är helt oproblematisk, vilket också kommer 

att diskuteras längre fram. Men låt oss inte gå händelserna i förväg: för tillfället ligger fokus på vilka 

faktorer som i tidigare forskningsstudier visats ha inverkan på tidsbristen under fritiden. 

 

2.1 Inkomst 

Inom forskningslitteraturen råder det delade meningar om huruvida individers inkomst har betydelse för 

upplevelsen av tidsbrist. En studie baserad på data från fyra länder (Australien, Tyskland, USA och 

Korea) visar att ökad inkomst innebär en ökad benägenhet att uppleva tidsbrist under fritiden (Hamermesh 

& Lee, 2007, s. 17) och andra studier på enbart amerikaner uppvisar liknande resultat (Robinson & 

Godbey, 1997, s. 233; Roxburgh, 2002, s. 137). Andra studier pekar däremot på att inkomst inte har 

inverkan på upplevd tidsbrist under fritiden (Haller m.fl., 2013, s. 421; Mattingly & Sayer, 2006, s. 217) 

och inte heller att inkomst påverkar hur nöjd man är med mängden fritid som man har tillgång till 

(Eriksson, Rice, & Goodin, 2007, s. 521). En svensk studie visar att det enbart för kvinnor finns samband 

mellan hög inkomst och upplevd tidspress, medan det för män istället finns ett samband mellan upplevd 

tidspress och att besitta egendom som kräver omvårdnad, såsom ett fritidshus eller en båt (Larsson, 2007, 

s. 48ff). Det faktum att inkomstens effekt på tidsbristen kan skilja sig åt mellan könen är ett viktigt fynd 

som kommer att ha implikationer för den kommande metodens utformning längre fram. Om inte hänsyn 

tas till i detta i utformningen riskerar nämligen skillnader mellan könen att döljas i resultatet. 
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2.2 Utbildning och arbete 

Larssons studie (2007) visar att svenskar med högkvalificerade arbeten uppger högre nivå av tidspress 

(Larsson, 2007, s. 41), vilket också styrks av en amerikansk undersökning (Robinson & Godbey, 1997, s. 

233). Även en multinationell studie baserad på data från 36 länder visar att det är troligare för individer 

med hög utbildning att känna tidsbrist, även om effekten inte är särskilt påtaglig (Haller m.fl., 2013, s. 

412, 421). En möjlig förklaring till denna tendens är att yrken som brukar kallas högkvalificerade, såsom 

jurister, läkare och lärare, ofta har en ganska flytande gräns mellan arbete och fritid. För dessa yrken leder 

krav på tillgänglighet, t.ex. uppkoppling av e-post, mobiltelefon under fritiden, till att arbetet så att säga 

parasiterar och inkräktar på fritiden (Fuehrer, 2010, s. 117; Larsson, 2007, s. 41f). Det ska nämnas att man 

bör vara försiktig med antagandet att lång utbildning implicerar innehav av högkvalificerat yrke; det ena 

medför inte nödvändigtvis det andra. Då det gäller utbildningens påverkan i förhållande till kön visar 

resultatet från Roxburghs studie (2002) att högre utbildning leder till mer tidsbrist endast för kvinnor – för 

män är situationen den omvända; högre utbildning är förknippat med mindre tidspress (Roxburgh, 2002, s. 

132, 138). 

 

2.3 Kön 

Gällande skillnader i kvinnor och mäns fritidsupplevelser är resultaten från de undersökta studierna 

entydiga: det råder både en kvantitativ och kvalitativ skillnad mellan könen (Haller m.fl., 2013, s. 417; 

Larsson, 2007, s. 51; Mattingly & Blanchi, 2003; Mattingly & Sayer, 2006; Roxburgh, 2002, s. 131, 142; 

SCB, 2012, s. 63f). Mot bakgrund av resultaten i sin studie baserad på amerikaners upplevelser av fritid år 

1975 och 1998 hävdar Mattingly och Sayer (2006, s. 217f) att fritid har olika innebörd för kvinnor och 

män: medan en ökad mängd fritid tenderar att sänka den upplevda tidspressen för män, leder ökad mängd 

fritid för kvinnor endast till en marginell lättnad av tidsbristen. Författarna talar även om en ”family 

penalty” för kvinnor; att bilda familj innebär för kvinnor ökade förpliktelser under fritiden: att ta hand om 

det oavlönade arbetet i hushållet, och även att ta hand om hushållets andra individer. I en annan studie 

talar Mattingly & Blanchi (2003, s. 1022, 1024) om kvinnors fritid som en trippel börda jämfört med 

männen. Dels har kvinnor en mindre mängd fritid (se även Robinson & Godbey, 1997, s. 127); dels 

tenderar kvinnors fritid att störas och avbrytas av andra aktiviteter; och dels har kvinnors fritid en mindre 

välgörande effekt än männens när det kommer till att reducera tidsbrist. Fuehrer (2010, s. 115) menar att 

själva dikotomin mellan fritid och arbete i själva verket är bättre lämpad för mäns användning av tiden. 

Kvinnans fritid tenderar att bli en slags ”jourtid”, där hon ständigt måste vara redo att rycka in och utföra 

nödvändiga sysslor i hemmet, eller vara till hjälp om någon annan behöver stöd. Kvinnors 

fritidsanvändning blir därmed inte en period som hon disponerar fritt över, vilket kännetecknar männens 
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fritid, utan snarare blir kvinnans fritid fragmenterad och flyter ihop med hushållsarbetet (Fuehrer, 2010, s. 

115; Mattingly & Blanchi, 2003, s. 1005; Mattingly & Sayer, 2006, s. 209). Man kan därför tala om likhet 

mellan fritiden för kvinnor och den för högutbildade individer: för båda grupper tenderar gränsen mellan 

fritid och (hem- eller förvärvs-) arbete att suddas ut, vilket har negativa effekter för välbefinnandet. 

 

2.4 Arbetstid och ålder 

Flera studier visar att personer med en arbetstid över 40 timmar i veckan tenderar att känna sig mer 

jäktade (Haller m.fl., 2013, s. 418, 421; Hamermesh & Lee, 2007, s. 9; Larsson, 2007, s. 39f; Mattingly & 

Sayer, 2006, s. 216f). Att så är fallet är inte särskilt konstigt, med tanke på att en lång arbetstid inte bara 

innebär en större ansträngning och därmed ökar behovet av fritid, utan också att själva tiden för fritid blir 

kortare. Garhammer (2007, s. 33f) hävdar utifrån en multinationell studie att ju lägre antal timmar 

anställda individer arbetar, desto större tenderar deras tillfredställelse med sitt liv att vara. Detta resultat 

styrks också av Eriksson m.fl. (2007, s. 523f), som dessutom menar att högre grad av kontroll under 

fritiden har positiva effekter för individens välbefinnande. 

Undersökningar pekar även på ålderns inverkan på känslan av tidspress (Haller m.fl., 2013, s. 

411, 417; Larsson, 2007, s. 39), vilket också överensstämmer med tillgången till fritid som är 

karaktäriserande för dessa åldersgrupper. Förhållandet mellan ålder och fritid kan beskrivas som U-

format, där personer i åldern 25-54 år har minst fritid och personer under och över denna kategori har mer 

fritid (Robinson & Godbey, 1997, s. 127f; SCB, 2012, s. 100f), något som också är signifikativt för 

upplevelsen av tidsbrist, dvs. att ålderskategorin 25-54 år är mest tidspressad (Haller m.fl., 2013, s. 418). 

Att så är fallet är inte förvånande eftersom skyldigheter gällande både arbetet och familjen brukar nå sin 

kulmen just i medelåldern (Robinson & Godbey, 1997, s. 127). 

 

2.5 Roller 

Av den undersökta litteraturen utgår ett flertal av författarna från ett rollteoretiskt perspektiv i förhållande 

till tidsbrist, däribland Larsson (2007, s. 15), Roxburgh (2002, 2004), Enokson (2005, 2006) och Lois 

(2010). Eftersom detta teoretiska perspektiv inte kommer att användas i denna studie kan det vara värt att i 

korthet förklara grunderna i detta perspektiv (varför detta perspektiv inte valts kommer att framgå längre 

fram).1 Roller kan beskrivas som sociala positioner som ger upphov till vissa förväntningar, normer och 

krav på beteenden. Ur detta perspektiv kan tidsbrist bero på att olika roller är i konflikt med varandra, dvs. 

att rollerna av olika anledningar är oförenliga med varandra (Larsson, 2007, s. 15). Som exempel kan 

                                                      
1 Jag har valt att placera denna korta diskussion om rollteorin under avsnittet ”tidigare forskning” eftersom teorin 

främst används av och knyts an till den tidigare forskningen. 
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nämnas hur kvinnors intåg på arbetsmarknaden leder till en konflikt mellan rollen som förvärvsarbetare 

och rollen som den primära ansvarstagaren för hushållet och för barnen, något som ger upphov till 

tidsbrist för kvinnor (se t.ex. Hochschild, 1997a). Specifika roller kan även medföra ett visst förhållande 

till tiden. Återigen kan kvinnorollen nämnas som exempel, där kvinnan ofta blir ”tidsexperten” i hushållet, 

dvs. den som har till uppgift att säga till de andra medlemmarna i hushållet när de behöver skynda sig 

(Hochschild, 1997a, s. 9f). 

I flera av dessa undersökningar rörande tidsbrist och i förhållande till roller hävdas det att brist på 

tid försvårar individens sätt att hantera roller, något som har negativ påverkan för på individens hälsa 

(Roxburgh, 2004) och på individens känsla av sociala identitet (Enokson, 2005). Enoksson (2005, s. 127) 

visar i en intervjustudie att det för personer med tidskrävande arbeten tenderar att uppstå obalans mellan 

olika sociala roller. Då arbetslivet präglas av ett högt tempo och flexibla arbetsvillkor kan det bli svårt att 

hinna med nödvändiga vardagssysslor utanför arbetet och samtidigt få tid till att varva ner (Enokson, 

2006, s. 39). Hochschild ger i The Time Bind (1997b) en liknande bild av kraven som arbetslivet ställer på 

individen och konsekvenserna av detta, dvs. hur ett tidskrävande arbetet successivt bryter sönder 

relationerna inom familjen. Upptagenhet med arbetet tvingar föräldrar att utnyttja den korta tid med 

familjen som finns tillgänglig så maximalt som möjligt, vilket Hochschild kallar ”quality time”. På så sätt 

har familjen alltmer genomgått en ”taylorisering”, där det handlar om att få familjens angelägenheter 

avklarade på så kort tid som möjligt. Detta förhållningssätt sätter press på de djupare relationella banden 

mellan familjemedlemmar, något som Hochschild menar har negativa konsekvenser för barnens uppväxt 

(Hochschild, 1997b, s. 209–218). 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det är nog på sin plats med en kort sammanfattning av vad detta avsnitt har visat. Den existerande 

litteraturen kring ämnet pekar på att det framförallt är högutbildade kvinnor med hög inkomst som löper 

risk att känna tidsbrist. Även ålder och veckoarbetstid har visats vara faktorer med hög förklaringskraft 

för känslan av tidsbrist, där personer i åldern 25-54 respektive personer som jobbar mer än 40 timmar i 

veckan löper en ökad risk att känna sig tidspressade. Utifrån litteraturen har också fastslagits att tidsbrist 

har flera negativa konsekvenser, bl.a. för det psykiska välbefinnandet och för den sociala identiteten. 

En betydande del av litteraturen inom forskningsfältet utgår från en rollteoretisk teoribildning, 

vilket innebär att skillnader i tidsbrist mellan t.ex. kön förklaras utifrån förväntningar och föreställningar 

om hur kvinnor och män bör vara. Som det kommer framgå i nästa avsnitt kommer jag att föreslå ett annat 

sätt att teoretisk betrakta tidsbrist, närmare bestämt ett perspektiv som i större grad betonar hur själva 

upplevelsen av tiden påverkas av en yttre social struktur. Jag har också anmärkt att få studier är gjorda på 

den svenska befolkningens tidsbrist och att det därför finns behov av fler studier på svenskar. Mot 
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bakgrund av detta är det möjligt att fastställa en forskningslucka som det här arbetet syftar att fylla: dels 

finns det behov av studier på den svenska befolkningen; och dels finns ett behov av att nyansera och 

utmana den rådande teoretiska förståelsen av tidsbrist.  
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3. Teoretiska perspektiv på tid och social struktur 

I det här avsnittet diskuteras teoretiska perspektiv på tidsmedvetenhet och tidsbrist. i förhållande till social 

grupptillhörighet.2 Det kan vara värt att påminna läsaren om att den övergripande frågan det här arbetet är 

vilka sociala faktorer som påverkar upplevelsen av tidsbrist. Syftet med avsnittet är därför att utforska 

tidsbristens uppkomst och koppling till det moderna samhällets utveckling, men främst av allt att bilda en 

teoretisk uppfattning om hur tidsbrist och tidsmedvetande går att betrakta i relation till en yttre 

samhällsstruktur och samhällsförändringar, närmare bestämt den tidsordning som genomsyrar det 

nuvarande samhället. I föregående avsnitt nämndes det rollteoretiska perspektivet som ett möjligt sätt att 

analysera tidsbrist. Ett problem för detta perspektiv är dock att det inte förklarar hur medvetenheten kring 

tiden uppstår – och i förlängningen även hur känslan av tidsbrist kan infinna sig. Tidsbrist betraktas i detta 

perspektiv som ett resultat av de förpliktelser som rollerna medför samt av olika roller hamnar i konflikt 

med varandra (Larsson, 2007, s. 15). I den kommande teoretiska diskussionen kommer jag att lyfta fram 

hur själva medvetenheten om tiden kan påverkas av yttre sociala förhållanden och hur detta står i relation 

till samhällets pågående modernisering. Längre fram anknyts detta även till social klass och till kön. Jag 

vill på förhand understryka att jag inte gör anspråk på att förklara de kommande sociologernas teorier och 

begrepp i sin helhet. Snarare har jag prioriterat aspekter av teorierna som är lämpliga utifrån arbetets syfte 

och utelämnat sådant som inte är det. 

 

3.1 Modernitet och livstempo 

Georg Simmel beskrev redan år 1903 hur livet i det moderniserade samhället med sitt hastiga tempo 

påverkar individens medvetande och hennes sätt att erfara omvärlden. Enligt Simmel sker en kvalitativ 

förändring av det individens mentala liv till följd av den hastigt skiftande yttre stimuli som präglar 

tillvaron i storstaden (Simmel, 2012, s. 248ff). Det krävs mer energi av individen i storstaden att bearbeta 

sina intryck, något som leder till att hennes personlighet blir känslomässigt avtrubbad och mer rationellt 

beräknande. Storstadspersonligheten får också ett annat förhållningssätt till tiden: ”den punktlighet, 

kalkylerbarhet och exakthet, som är nödvändiga delar av storstadslivet på grund av dess komplicerade 

karaktär och omfång […] färgar livets innehåll […]”  (Simmel, 2012, s. 250) [min översättning]. 

Därigenom pekar Simmel på hur människans förhållande till tiden behöver betraktas som någonting 

socialt betingat, dvs. som påverkat av samhälleliga förhållanden. 

                                                      
2 Jag gör antagandet att frågor om tid i ett sociologiskt perspektiv kan diskuteras utan att nödvändigtvis göra 

antaganden om tiden i filosofisk bemärkelse, dvs. frågor om t.ex. hur tiden är beskaffad eller huruvida tiden 

verkligen kan sägas existera osv. Med det sagt vill jag inte utesluta filosofins potentiella betydelse och relevans för 

sociologiska diskussioner om tid. Men detta är ett ämne som faller utanför det här arbetets syfte och omfång. 
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 Denna tanke ligger också till grund för Hartmut Rosas teori om det moderna samhället. Han 

beskriver samhällets modernisering i termer av vad han kallar social acceleration (Rosa, 2013, s. 20f). 

Över tid, menar Rosa, genomgår samhället en utveckling mot ett allt mer dynamiskt samhälle, dvs. ett 

samhälle där allt tycks gå fortare och fortare. Social acceleration i samhället består av tre olika aspekter: 

teknisk acceleration, acceleration av sociala förändringar och acceleration av livstempot (Rosa, 2013, s. 

71–80). Teknisk acceleration betecknar medvetna och målinriktade utvecklingar som leder till ökade 

hastigheter, t.ex. hastighetsökningar inom transport, kommunikation samt produktion av varor och 

tjänster. Acceleration av sociala förändringar innebär att själva förändringstakten av samhället i sig 

accelererar. Detta kan exemplifieras med hur samhällsförändringar från och med industrialiseringen tycks 

ske både fortare och i mer omfattande drag. Samhälleliga institutioner skapas, bildas och splittras i en allt 

ökande hastighet. Acceleration av livstempot, slutligen, innebär en ökning av mängden handlingar eller 

erfarenheter per tidsenhet, där tidsenhet t.ex. kan vara en sekund eller en minut (Rosa, 2013, s. 71–6). Då 

det är denna tredje aspekt som är av störst intresse för mina syften är det värt att förklara detta mer i detalj. 

 Accelerationen av livstempot definieras av Rosa i enlighet med dels en objektiv komponent och en 

subjektiv komponent. Objektivt innebär accelerationen av livstempot att handlingar sker i kortare och i mer 

hoptryckt form. Det finns olika sätt som denna acceleration kan ske på: dels kan själva hastigheten med 

vilken en handling utförs ökas; man kan t.ex. äta i snabbare takt eller sova mindre (Rosa, 2013, s. 78, 

122). Denna acceleration kan också åstadkommas genom att den tomma tiden mellan aktiviteter reduceras, 

vilket i så fall innebär att livet blir mer kondenserat, dvs. mer packat av aktiviteter. Genom att minimera 

pauserna över dagen går det alltså att hinna med fler aktiviteter. Det går också att utföra flera saker på 

samma gång, så kallat multitasking, vilket också leder till att livet kondenseras (Rosa, 2013, s. 78f). 

 Den subjektiva komponenten av ökningen av livstempot innebär att en känsla av att tiden inte 

räcker till infinner sig och växer sig starkare hos individen. Man känner sig tvingad att öka tempot i sina 

handlingar och man oroar sig för att inte hinna med i takten. Det är denna upplevelse som jag i det här 

arbetet betecknar som upplevd tidsbrist eller känsla av tidsbrist. Rosa understryker att denna känsla måste 

skiljas från det absoluta livstempot som utgörs av den objektiva komponenten beskriven ovan. Det är med 

andra ord möjligt att känna sig stressad trots att man inte har ett särskilt aktivitetspackat liv, något som 

kräver en distinktion mellan det objektiva och det subjektiva (Rosa, 2013, s. 131ff). Hur uppkommer då 

känslan av tidsbrist? Enligt Rosa har känslan är har sin grund i två orsaker: dels i en rädsla att gå miste om 

något och dels i ett tvång att anpassa sig. Det första innebär att man är rädd för att inte hinna med det man 

anser vara värdefulla och viktiga aktiviteter och av det skälet uppkommer ett begär efter att öka livstempot 

för att kunna hinna med allt som vill göras. Den andra orsaken – tvånget att anpassa sig – uppstår som en 

konsekvens av strukturella förändringar, dvs. den ovan nämnda acceleration av sociala förändringar. När 

samhället runt människan förändras så behöver även hon förändras; och om själva samhällets 
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förändringstakt ökar så måste även människans förändringstakt göra det. Viljan att accelerera livstempot 

uppkommer alltså av ett tvång att hänga med i snabbare samhällsförändringar. Resultatet av detta blir vad 

Rosa kallar en sluttande-plan-effekt. Att som individ låta bli att förändra sig – att vägra hålla sig ”up to 

date” – blir en omöjlighet i dagens högdynamiska samhälle, för då blir ens förmåga att delta i 

samhällsgemenskapen starkt begränsad. Individen tvingas därför till att anpassa sig enbart för att hålla sig 

kvar på samma ställe. Därav uppstår ur det moderna samhället, menar Rosa, individer som både vill och 

måste leva snabbare (Rosa, 2013, s. 117f, 134f). 

 Ett problem med Rosas beskrivning av accelerationen av livstempot är att hans analys av 

livstempot inte inkluderar skillnader mellan olika sociala grupper. Hans vilja att diagnostisera hela det 

moderna samhället i termer av social acceleration gör att han missar att undersöka om, och i så fall på 

vilket sätt, livstempot skiljer sig åt för individer med olika sociala förutsättningar och sociala 

grupptillhörigheter. Jag vänder mig därför mot en teoretiker som i större grad studerat förhållandet mellan 

tid, sociala grupper och samhällsförändringar: nämligen Norbert Elias. 

 

3.2 Tidskoordinering och civilisationsprocessen 

För Norbert Elias kan människans förhållande till tiden beskrivas som en dubbel relation (1992, s. 2). När 

ett samhälles komplexitet ökar växer behovet av en samordnande princip som kan koordinera individer, 

eftersom dessa befinner sig i ett nätverk av ökat ömsesidigt beroende och högre komplexitet. Sociala 

institutioner ställer därför krav på människan att utveckla en tidsmedvetenhet, så att hon kan fungera och 

orientera sig i detta utökade nät av relationer. Klockan och tiden utvecklas därför till samhällsviktiga 

symboler som förmedlar ett institutionaliserat budskap till individen om att anpassa sig till sin omgivning. 

Samtidigt fungerar klockan och tiden som ett medel för individer att kommunicera med varandra, vilket 

också möjliggör en större samverkan mellan mänsklig aktivitet. Det är på detta sätt som människans 

förhållande till tiden blir dubbelt: tiden både kontrollerar oss och är oss till hjälp för att få människor att 

samarbeta i ett samhälle – något som Elias antagligen skulle säga är två sidor av samma sak. Temporal 

medvetenhet blir följaktligen en del av det som Elias kallar socialt habitus, dvs. socialt förvärvade 

egenskaper som ligger till grund för varje individs personlighet (Elias, 1992, s. 11). 

I avancerade samhällen är tiden inte bara ett yttre tvång riktat från sociala institutioner; 

människans egen medvetenhet om tiden har även blivit en kontrollmekanism som sker inifrån. Genom 

samhällsutvecklingens gång har alltså människan låtits utveckla ett behov att mer eller mindre vilja ha 

reda på vad klockan är (Elias, 1992, s. 33ff). Låt mig här ge ett eget exempel. Tänk på vad man gör först 

när man vaknar på morgonen. Om man inte redan vaknade av ett alarm förinställd på en viss tidpunkt är 

det troligt att det första man gör är att se vad klockan är. Man vill helt enkelt veta vad klockan är och man 

kan rentav känna sig illa till mods om man inte vet vad klockan är. Om man dessutom har en tid att passa 
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så är det klockan som bestämmer om man bör ha bråttom eller inte – vilket i sin tur påverkar både ens 

rörelse- och upplevelsemönster under morgonen. På så vis blir klockan ett medel för självkontroll av vårt 

beteende och något som formar individers tankemönster. 

Elias’ förklaring av tidens ökade inflytande i samhällen med högre komplexitet hör ihop med hans 

mer övergripande teori om civilisationsprocessen. Genom att analysera samhälleliga förändringar från 

feodaltiden fram till dagens moderna samhälle argumenterar Elias för att det finns en tydlig övergripande 

riktning som det västerländska samhället rör sig mot. Denna riktning består av en fördjupad komplexitet 

av samhället där mindre konkurrerande organisationer och sammanslutningar successivt ersätts och 

underordnas en större maktenhet som därmed får monopol. Ett exempel på detta är hur statens framväxt 

och ökade etablering innebär att den ekonomiska sfären, den politiska sfären, och den kulturella sfären alla 

sammanflätas till en större helhet (Elias, 1991, s. 391–5). I takt med att samhällen på detta sätt växer och 

blir mer komplicerade, med bl.a. en mer utbredd arbetsdelning, så ökar också graden av självkontroll som 

individen utövar över sig själv. De psykiska funktionerna hos en individ sammanhänger alltså, menar 

Elias, ”med de sociala funktionernas struktur och med de mellanmänskliga relationernas förvandling” 

(Elias, 1991, s. 397f). Kontroll övergår från att ha utövats externt av yttre krafter, såsom fysisk makt från 

staten, till att ske internt inom individen, dvs. i form av ökad självbehärskning och en reglering av de egna 

drifterna. Den ökade omfattningen av ömsesidiga beroenden som kännetecknar komplexa samhällen 

formar alltså individer till att bli mer känslomässigt kontrollerade. På denna punkt gör Elias en för det här 

arbetet mycket viktig koppling till samhällets tempo: 

 

”Ett av de fenomen som särskilt tydligt visar det samband som föreligger mellan omfattningen av 

interdependensens nätverk och dess interna tryck å ena sidan, och individens sinnelag å andra 

sidan, är det som vi kallar vår tids ’tempo’. Detta tempo är i verkligheten ingenting annat än ett 

uttryck för mängden av sammanflätade interpendenskedjor som binder ihop varje enskild social 

funktion som människor måste fylla, och ett belägg för det tryck med vilket konkurrensen inom 

detta vidsträckta och tättbefolkade nät direkt eller indirekt driver varje enskild handling.” (Elias, 

1991, s. 306) 

 

När nätverken av relationer i ett samhälle blir mer komplexa höjs kravet på koordination, och detta tvingar 

individen att bli mer temporalt medveten. Utan en sådan medvetenhet om tiden och den tidsstyrning som 

detta möjliggör vore det omöjligt att koordinera individers beteende i ett synkroniserat mönster. På så vis 

höjs alltså tempot i samhället som ett resultat av den ökade komplexiteten i samhället. Därigenom går det 

att likställa Elias’ civilisationsprocess med det som Rosa kallar social acceleration. Elias och Rosa 

diskuterar alltså samma fenomen –  nämligen hur modernitet resulterar i ett ökat livstempo för individen –  
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men de ger delvis olika förklaringar till detta. För Elias uppstår upptrappningen av livstempot till följd av 

att det ömsesidiga beroendet mellan dels individer, dels mellan sociala institutioner och dels mellan 

individer och sociala institutioner, vilket leder en ökning av samhällets tempo. Detta formar individen på 

ett sätt som gör henne mer tidsmedveten –  och därmed också mer jäktad. Rosa är överens med Elias om 

denna strukturella formning av individens accelererade livstempo, men menar också att det har sin grund i 

individens egen vilja att accelerera, dvs. i den tidigare nämnda rädslan att inte ha tid att utför aktiviteter 

som anses meningsfulla. Elias verkar mena att den strukturella formningen främst har sin bas i individens 

rädsla för att bryta mot normer. ”Den uppväxande människan förmår aldrig reglera sitt beteende om hon 

inte är utsatt för en av andra människor förorsakad rädsla” (Elias, 1991, s. 402). Men Rosa påpekar dock 

att rädslan för normbrytande beteenden inte är den enda drivkraften bakom acceleration; det anses även 

vara ett kulturellt mål i sig att leva ett hektiskt liv. Det finns en social prestige i att ha ett fullspäckat 

schema, och närmare bestämt i det faktum att fler aktiviteter utförs. Det är alltså inte enbart ett direkt 

tvång eller rädslan för att avvika från normen som leder till stegringen av livstempot, det finns en också en 

mer eller mindre socialt och kulturellt förvärvad önskan hos individen att öka sina upplevelser i livet, och 

därmed också en vilja att accelerera livstempot (Rosa, 2013, s. 154f, 174–185). 

 I Elias’ teori om civilisationsprocessen finns dock en aspekt som Rosa bortser från, nämligen 

huruvida livstempot upplevs på olika sätt beroende på vilket socialt skikt individen kommer från, och från 

vilka sociala grupper hon tillhör. Elias menar att graden av disciplinering och självreglering kan vara mer 

eller mindre utbredd bland grupper från olika sociala skikt, och detta beroende på vilken del av det sociala 

livet som det rör sig om. Den allmänna riktningen i samhället är ökad reglering av individens beteende, 

men dessa i allt högre grad reglerade beteenden sprids i olika utsträckning mellan de sociala skikten och 

utgör också en spänning mellan dessa grupper. Ett exempel är hur den franska överklassen på 1600-talet 

genom bruket av hovseder kunde särskilja sig från de andra samhällsklasserna. Dessa seder från hovet 

spred sig efter tid till de nedre samhällsskikten, vilket i sin tur gjorde att nya hovseder behövde utvecklas – 

så att en process av ständigt utvecklande och förfining av sederna pågick (Elias, 1989, s. 192–5). Men 

Elias påpekar också att beteendemönster inte av nödvändighet sprids från de härskande till de undre 

skikten: ”beteendesätt sprids inte bara uppifrån och ner utan också, motsvarande de sociala 

tyngdpunkternas förskjutning, nerifrån och upp” (Elias, 1991, s. 398). Ett exempel är hur medelklassens 

stränga attityd till ekonomi och sexualitet, dvs. dess tabuföreställningar inom dessa områden, successivt 

spreds till de övriga samhällsskikten och blev allmänt etablerade beteendenormer. Elias’ teori betonar 

alltså i mycket större grad klass och social skiktning jämfört med Rosas. För att närmare gå in på frågan 

om livstempots förhållande till social klass och social skiktning krävs en fördjupning av det senare, och till 

detta kommer Pierre Bourdieus teori om habitus. 
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3.3 Tidsmedvetande som distinktion 

Pierre Bourdieus begrepp habitus kan beskrivas som varje individs inneboende karaktärsdrag, eller kanske 

mer precist formulerat som en underliggande princip som inrättar varje individs beteende samt sättet att 

tolka och bedöma omgivningen.3 Habitus är därför på samma gång både ”en genererande princip för 

objektivt klassificerbara praktiker och system för att klassificera […] samma praktiker” (Bourdieu, 1993, 

s. 298). En individs habitus uppstår till följd av denna individs specifika existensbetingelser och är 

beroende av hennes tidiga erfarenheter och sociala omgivning. Habitus har sin grund i upprepade former 

av beteenden och tankemönster som efter tid nöts in i individens sätt att vara och hennes sätt att tänka – 

beteenden blir med andra ord till vanor som i sig genererar beteenden. Samhällets uppdelning i sociala 

klasser existerar på så sätt enligt Bourdieu som en internaliserad del av varje individs handlings- och 

tankemönster, och detta i form av ett specifikt habitus. Bourdieu menar också att det som karaktäriserar ett 

visst habitus är dess särskiljande från andra habitus; det är i skillnaden mot andra sociala identiteter som 

den egna identiteten definieras och som egen enhetlig livsstil skapas (Bourdieu, 1999, s. 18f). Detta 

särskiljande inbegriper även ett distinkt sätt att uppfatta världen: 

 

”Habitus är inte bara en strukturerande struktur som organiserar praktikerna hur de uppfattas, utan 

också en strukturerad struktur: den princip för indelning i logiska klasser som organiserar sättet 

att uppfatta den sociala världen [min kursivering] är själv en produkt, ett resultat av att samhällets 

uppdelning i sociala klasser existerar i förkroppsligad form.” (Bourdieu, 1993, s. 300) 

 

Habitus representerar alltså ett schema som skapar distinkta sätt att uppfatta och fälla omdömen om den 

sociala verkligheten. En persons sätt att varsebli är med andra ord påverkat av det som utgör personens 

position i det sociala rummet.  

För att studera en individs habitus behöver denna individs kapital mätas. Enligt Bourdieu yttrar 

sig nämligen habitus i individens kapital: habitus är kapital i en ”förkroppsligad form” (Bourdieu, 1993, s. 

271). Mer precist formulerat är det förhållandet mellan olika former av kapital som konstituerar habitus – 

habitus är själva totaliteten av en individs kapital. Bourdieu skiljer mellan olika former av kapital, varav 

                                                      
3 För en jämförelse mellan Elias’ och Bourdieus sociologiska teorier, se Paulle m.fl. (2012). Begreppet habitus 

representerar i stort sett samma fenomen hos Elias och Bourdieu (Elias kallar det socialt habitus), nämligen att yttre 

sociala omständigheter och relationer genererar distinkta sätt att vara och att tolka sin omgivning – med andra ord till 

stor del bidrar till det som ligger till grund för ens personlighet. Detta är ett synsätt som ytterst bottnar i sociologin 

hos Weber och Durkheim (Paulle m.fl., 2012, s. 73).  
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ekonomiskt och kulturellt kapital är de mest relevanta för detta arbete.4 Ekonomiskt kapital betecknar 

resurser som direkt kan översättas till pengar. Kulturellt kapital betecknar resurser och kunskaper som 

erkänns för sitt kulturella värde och kan t.ex. yttra sig i en lång och prestigefull utbildning. Under vissa 

förutsättningar kan kulturellt kapital konverteras till ekonomiskt kapital, men så är oftast inte alltid fallet 

(Bourdieu, 2011). Istället krävs omfattande tidsinvesteringar i själva tillägnelseprocessen av kulturellt 

kapital, något som även kräver stort tålamod – ett tålamod som tenderar att finnas endast hos dem som 

befinner sig i den rätta sociala positionen för att tillägna sig kulturellt kapital, dvs. de vars ”personlighet” 

innebär en kapacitet för tillägnelse (Bourdieu, 1984, s. 278). 

Vad har det här med tid och tidsbrist att göra? Jo, utifrån diskussionen ovan borde det följa att 

habitus också ligger till grund för individens livstempo, med andra ord att individens sätt att uppfatta tiden 

är betingat av denna individs habitus: habitus inbegriper alltså ett visst förhållande till tiden. Om detta 

stämmer så innebär det att det höjda livstempot som Rosa talar om inte bara går att spåra i det moderna 

samhällets inverkan på individen, utan också som ett resultat av de strategier för särskiljande som är 

utmärkande för varje individs habitus. Därmed går det att ur den valda teorins synvinkel att betrakta 

arbetets forskningsfråga utifrån förhållanden mellan habitus och livstempo: närmare bestämt om och i så 

fall på vilket sätt habitus påverkar det subjektiva livstempot. 

 

3.4 Sammanfattning av teori 

I teoriavsnittet diskuterades olika teoretiska perspektiv på tidsbrist i förhållande till en yttre 

samhällsstruktur. Här är det nog på sin plats med en sammanfattning av denna diskussion. Till att börja 

med visar Simmel hur människans tidsmedvetenhet måste betraktas i förhållande till hennes samhälleliga 

kontext och att moderniseringen av samhället tycks resultera i en intensifiering av detta tidsmedvetande 

(Simmel, 2012, s. 248ff). Rosa utvecklar denna tanke och placerar den tidsliga intensifieringen i centrum 

för hela moderniseringsprocessen – något som han kallar för social acceleration (Rosa, 2013, s. 20f). 

Denna sociala acceleration inbegriper en acceleration av livstempot, vilket subjektivt sett innebär en 

ökande känsla hos individen av att tiden inte räcker till, eller helt enkelt att man upplever en allt större 

tidsbrist (Rosa, 2013, s. 131f). Det är detta begrepp som jag i det här arbetet kallar upplevd tidsbrist eller 

känsla av tidsbrist. Ett problem som uppstår hos Rosa är att han inte tar hänsyn till hur upplevelsen av 

tidsbrist skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Jag beskrev därför Elias’ teori om 

civilisationsprocessen, som innebär att samhället utvecklas till att bli allt mer invecklat i termer av 

                                                      
4 Jag har utelämnat symboliskt och socialt kapital från diskussionen eftersom detta även skulle kräva en förklaring av 

begreppet fält, något som skulle göra diskussionen mer omfattande än nödvändigt. Alla dessa tre begrepp faller med 

andra ord utanför arbetets omfång och kommer inte behandlas vidare. Det huvudsakliga syftet bakom användningen 

av Bourdieu är som ett medel för att diskutera förhållandet mellan habitus och livstempo. 
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ömsesidiga beroenden, vilket också ställer ökade krav på individens reglering av sitt beteende (Elias, 

1991, s. 391–398). Denna reglering har även inverkan på tidsmedvetenheten; för att de samhälleliga 

processerna och relationerna ska vara möjliga att koordinera krävs en kontroll över tiden, vilket också 

gäller individers kontroll över sig själva (Elias, 1992, s. 33ff). När samhällets komplexitet ökar måste 

alltså även kontrollen över tiden öka – och det är detta faktum som ökar samhällets tempo (Elias, 1991, s. 

306), vilket kan likställas med det som Rosa kallar social acceleration.  

Elias har i jämförelse med Rosa en klarare idé om den sociala skiktningens roll i denna process. 

Regleringen av individuella beteenden skiljer sig mellan olika sociala grupper, men beteenden utmärkande 

för vissa grupper kan spridas och bli dominerande för ett helt samhälle (Elias, 1991, s. 398). På så sätt ger 

Elias en utförligare förklaring av förhållandet mellan aktör- och strukturperspektivet (eller rättare sagt det 

olämpliga med en sådan dikotomisk distinktion). Det är bland annat genom aktörers själva beteenden som 

samhällsstrukturen går att observera; förändringar av individers beteenden och förändringar av 

samhällsstrukturer har en gemensam rot: nämligen det som Elias kallar civilisationsprocessen. Detta sätt 

att resonera hos Elias är tydligt då han diskuterar begreppet socialt habitus, som representerar den sociala 

strukturens inverkan på den individuella personligheten – däribland även individens tidsmedvetenhet 

(Elias, 1992, s. 11). 

Liksom för Elias kan begreppet habitus för Bourdieu sägas beteckna den sociala strukturens 

inverkan på det som genererar individens beteenden och tankemönster. Dessa handlingar genererar 

samtidigt i sig vanor och praktiker, som i sin tur befäster habitus. Samhällsstrukturen kan därmed både 

sägas skapa och skapas av individens handlingar (Bourdieu, 1993, s. 298). Eftersom habitus betecknar en 

individs tankemönster så infinner sig frågan om detta även kan sägas inbegripa individens 

tidsmedvetande; med andra ord om livstempot är påverkat av habitus. Som jag tidigare nämnde menar 

Elias att tidsmedvetenheten är en del av den kontroll och reglering som utövas mot individen –  och av 

detta följer att olika sociala grupper, som i kraft av detta innehar olika habitus, borde ha olika former av 

tidsmedvetande. 

Därmed har jag i detta avsnitt visat på vikten av att studera människans sociala grupptillhörighet i 

förhållande till livstempot. Frågan för de kommande avsnitten i arbetet är att empiriskt försöka besvara 

frågan om och hur livstempot som individen upplever påverkas av habitus knutet till denna individs 

sociala grupptillhörighet.  
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4. Metodologiska överväganden 

Som vi har sett är syftet med det här arbetet att undersöka hur tidsbrist förhåller sig till social klass och till 

kön, något som ur den valda teoretiska synvinkeln kan beskrivas som livstempot i förhållande till habitus. 

I avsnittet om tidigare forskning visade det sig även att det finns motstridiga åsikter om vilka sociala 

faktorer som påverkar känslan av tidsbrist. Det har nu blivit dags att presentera det här arbetets metod och 

överväganden som har gjorts i samband med detta. Avsnittet börjar med en presentation av vilken data 

som ska undersökas och varför den har valts. Därefter beskrivs operationaliseringen av variablerna, vilket 

även innehåller en diskussion om validitet, reliabilitet och andra begränsningar. Detta följs till sist upp 

med en presentation av den valda analysmetoden. Potentiella begränsningar och invändningar mot den 

valda metoden har ingen egen rubrik, utan tas upp kontinuerligt genom avsnittet. 

 

4.1 Val av data 

Till att börja med kan det vara på sin plats att upprepa att en kvantitativ ansats är bäst lämpad för den 

valda forskningsfrågan. En kvantitativ metod är lämpligare då det kommer till att mäta samband (som i 

sambandet mellan kön och tidsbrist), samtidigt som det endast är kvantitativa studier som kan generalisera 

sitt resultat till populationen som undersöks, dvs. den svenska befolkningen. 

Det valda materialet för detta arbete består av ISSP:s (International Social Survey Program) 

undersökning Leisure Time and Sports från 2007. Det är en enkätundersökning utförd på ett representativt 

urval av Sveriges befolkning i åldern 18-79 år. Det totala antalet för undersökningen var 2001 personer 

och med en svarsfrekvens på 64,7 procent uppgick det totala antalet insamlade svar till 1309. Tillgång till 

materialet beviljades av Svensk Nationell Datatjänst (SND). De ansvariga för insamlingen uppger att 

ingenting tyder på att bortfallet är snedvridet, något som annars hade inneburit ett problem för möjligheten 

att generalisera resultatet.5 Det kan nämnas att denna data (ISSP Leisure Time and Sports 2007) har 

analyserats av Haller m.fl. (2013), men denna studie är en komparativ studie mellan ett stort antal länder 

och var således inte specifikt centrerad kring svenskar, vilket tvärtom är syftet i det här arbetet. 

 Det nämnda materialet är dock inte perfekt och det kan vara värt att säga några ord om detta. En 

väsentlig nackdel är att det samlades in år 2007 och därmed är mer än tio år gammalt. År 2007 var 

svenskars internetanvändning långt ifrån ett lika utbrett och utmärkande fenomen i samhället som det är 

idag och det är ytterst troligt att internet har lett till förändrade vanor då det gäller hur vår tid spenderas. 

Läsaren bör alltså ha i åtanke att resultatet för den här studien inte avspeglar förhållanden som det ser ut 

idag, utan snarare så som det var för tio år sedan. Nu menar jag inte att resultaten för den sakens skull på 

                                                      
5 Se s. 2 i ”Study description” (Edlund & Svallfors, 2008) 
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något sätt skulle vara oviktiga eller irrelevanta; även analyser av ”gammal” data kan ge värdefulla 

kunskaper om dagens samhälle. Dessutom är det för varje sociologiskt arbete omöjligt att presentera data 

från enkätundersökningar som inte har åldrats på något vis. Man får som sociolog inte glömma att ens data 

sällan kan sägas spegla nutida förhållanden, utan oftast är just avtryck av hur samhället har varit tidigare. 

En annars vanligt förekommande metod är att mäta människors tidsanvändning genom så kallade 

tidsdagböcker. Denna metod går ut på att låta människor kartlägga sin fördelning av dygnet genom att föra 

dagbok över vilka aktiviteter de utför och under hur lång tid. På så sätt kan tidsanvändning mätas på ett 

relativt detaljerat vis, och dessutom med respondentens egna ord (Robinson & Godbey, 1997, s. 5ff). I 

Sverige har nationella tidsanvändningsstudier med tidsdagböcker genomförts under tre decennier: år 1990, 

2000, samt 2010 (SCB, 2012). Någon kan undra varför denna undersökning inte har valts att användas i 

det här arbetet. Anledningen till detta är flera. För det första är dataundersökningen inte utformad på ett 

sådant sätt att den överkommer vanliga problem med tidsdagböcker som metod, t.ex. att det är svårt att 

mäta multitasking (Rosa, 2013, s. 129f), något som annars går att lösa genom blankettens utformning (jfr 

Harvey, 1990, s. 312). Vidare har faktorer som går att knyta till klasstillhörighet, såsom inkomst och 

utbildningsgrad, inte redovisats i resultaten, utan har endast kartlagts hos respondenterna i syfte att göra 

bortfallsanalys (SCB, 2012, s. 126, 139–146). Detta är problematiskt eftersom det är just klasstillhörighet 

som jag vill studera och därav valdes det materialet bort. 

 Sammanlagt bör det därmed ha framgått att den valda undersökningen, dvs. ISSP Leisure Time 

and Sports 2007, inte direkt är skräddarsydd för min frågeställning. Fortfarande är den dock, vill jag 

hävda, den bästa som finns tillgänglig och därför kommer den att användas. Med detta ämne avklarat – låt 

oss gå vidare till hur undersökningen kommer se ut i detalj.  

 

4.2 Operationalisering 

Frågan som ställs i det här arbetet är om det finns ett samband mellan upplevd tidsbrist under fritiden och 

de sociala faktorerna inkomst, utbildningsnivå och kön. För att överhuvudtaget kunna svara på denna 

fråga måste den göras mätbar, dvs. det krävs en operationalisering av upplevd tidsbrist under fritiden samt 

för kön, inkomst och utbildningsnivå, så att dessa blir variabler som kan mätas empiriskt (Barmark, 2015, 

s. 48ff). I de två kommande sektionerna beskriver jag denna operationalisering av den beroende variabel 

och de oberoende variablerna. 

 

Beroende variabel 

Som tidigare nämndes kommer en operationalisering av upplevd tidsbrist under fritiden ske mot bakgrund 

i det Rosa kallar det subjektiva livstempot. Ett ökat subjektivt livstempo innebär för Rosa dels en känsla 
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av att tiden passerar förbi snabbare än tidigare, och dels också att själva känslan av tidsbrist fördjupas – 

men främst av allt innebär det upplevelsen att inte ”ha” tillräckligt med tid (Rosa, 2013, s. 131f). Som 

beroende variabel kommer därför följande fråga från datasetet att användas. Den lyder: “På din fritid, hur 

ofta känner du dig jäktad?” (Svarskategorier: Mycket ofta, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig). För att underlätta 

tolkningen vändes ordningen på variabeln så att kategorin Mycket ofta har det största värdet och Aldrig det 

lägsta osv. Operationaliseringen innebär alltså att ju oftare en person tenderar att känna sig jäktad på 

fritiden, desto större är denna persons upplevelse av tidsbrist under fritiden. Personer över 64 år har även 

tagits bort från modellen, eftersom pensionärer inte har samma uppdelning mellan arbete och fritid, vilket 

gör att frågan är mindre tillämpbar på denna grupp och även svårare att jämföra mot de andra 

åldersgrupperna. Den undersökta populationen är således begränsad till 18 till 64 år. 

 

Oberoende variabler 

För att mäta social klass mäts respondenternas inkomst respektive utbildning, vilket även är tänkt att 

avspegla det som Bourdieu kallar ekonomiskt respektive kulturellt kapital. Hög inkomst innebär alltså ett 

högt ekonomiskt kapital och en lång utbildning innebär en högt kulturellt kapital. 

Inkomst mäts i månadsinkomst före skatt. Variabeln kodades om och grupperades i tre 

inkomstgrupper, där mindre än 20.000 SEK kategoriserades som låg inkomst; 20.000 till 39.000 SEK som 

medelinkomst; och 40.000 SEK och mer som hög inkomst.6 Grupperingen representerar alltså tre nivåer 

av ekonomiskt kapital. 

Utbildningsnivå har valts att mäta i antal år som spenderas på heltidsutbildning. Observera att 

denna variabel är den enda som mäts på kvotskalnivå (dvs. som en variabel med nollpunkt, lika långa 

avstånd och som inte delats upp i olika kategorier (Djurfeldt, 2010, s. 41ff)). Detta kan i enlighet med 

Bourdieus kapitalformer betraktas som kulturellt kapital. Utbildningskvalifikationer är nämligen en av de 

institutionaliserade former som kulturellt kapital kan yttra sig i; en lång akademisk utbildning kan så att 

säga utgöra ett certifikat på kulturell kompetens (Bourdieu, 2011, s. 85f).  

Variabeln kön mäts genom indelning i kategorierna ”man” och ”kvinna” och är alltså en dikotom 

variabel. Som kontrollvariabler inkluderas även ålder och arbetstid i modellen, där ålder mäts i tre 

kategorier: 18-24 år; 25-54; och 55-64 och arbetstid mäts också i tre kategorier: arbete mindre än 40 

timmar i veckan; 40 timmar i veckan; samt över 40 timmar i veckan. Det ska nämnas att även 

yrkeskategori (SSYK) och antal barn var tänkta att inkluderas i analysen, då dessa har använts i tidigare 

                                                      
6 Det har inte funnits någon officiell statistik från SCB eller liknande om en standard för gruppering av 

inkomstkategorier, så det har varit svårt att göra en indelning mellan låg, medel och hög som inte kan betraktas som 

godtycklig. Den procentuella fördelningen för låg, medel, respektive hög är 40.2 %, 52.3 % och 7.5%. Jag hoppas att 

denna uppdelning inte framstår som alltför orimlig för läsaren. 
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forskning, t.ex. Larsson (2007, s. 39). Dessvärre visade sig dessa två variabler vara otympliga för 

modellen: några av yrkeskategorierna innehöll få personer och de allra flesta kategorierna visade inga 

signifikanta resultat. När antal barn inkluderades i modellen visade SPSS att ett viktigt antagande för 

modellens analysmetod inte kunde göras, vilket innebär att modellens duglighet försämras.7 

 

4.3 Analysförfarande 

Som analysmetod valdes ordinal logistisk regression, då den beroende variabeln mäts på ordinalskalnivå. 

Närmare bestämt är svarsalternativen Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, samt Mycket ofta – och dessa kan 

rangordnas på ett meningsfullt sätt, vilket innebär att variabeln är ordinal (Djurfeldt, 2010, s. 42). När så 

är fallet lämpar sig inte binär logistisk regression, eftersom en sådan mäter sambandet mellan oberoende 

variabler och en binär beroende variabel (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 125).  

I en binär logistisk regression skapas en modell där man studerar oberoende variablers påverkan 

på en binär beroende variabel. Närmare bestämt beräknas oddskvoter8 för de oberoende variablerna och 

dessa betecknar hur de oberoende variablerna påverkar oddset för ett visst utfall hos den beroende 

variabeln. På ett liknande sätt innebär en ordinal logistisk regression att man med oddskvoter beräknar 

oberoende variablers påverkan på en beroende variabel, fast med skillnaden att den beroende variabeln har 

fler än två alternativ (Agresti, 2007, s. 180f). Metoden har använts i bl.a. Mattingly & Sayer (2006) studie 

om tidsbrist. För den beroende variabelns samtliga kategorier beräknas därför ett gemensamt odds, vilket 

för en given kategori betecknar oddset för att ett svar ges i någon av de högre kategorierna, vilken som 

helst.9 Därefter görs beräkningar på hur de oberoende variablerna påverkar detta odds. Nödvändigt för 

metoden är dock att det finns ett konstant odds som gäller för samtliga svarskategorier i modellen, något 

som kallas antagandet om proportionerliga odds (Agresti, 2007, s. 182; O’Connell, 2006, s. 29). Det går 

att utföra ett test om detta antagande i SPSS –  ett så kallat ”test of parallel lines”, något jag kommer 

beröra kort i resultatavsnittet. 

                                                      
7 Närmare bestämt kunde testet ”test of parallell lines” inte gå igenom, vilket testar antagandet om proportionerliga 

odds som är ett viktigt antagande för ordinal regression. Se  4.3. Detta problem kvarstod även då variabeln kodades 

om till en dikotom variabel, dvs. mellan kategorierna minst ett barn eller inget barn. Det skulle behövas mer gedigna 

och omfattande statistikkunskaper för att reda ut vad problemet beror och hur det skulle kunna lösas. 
8 En oddskvot bestämmer oddset för att ett utfall inträffar i relation till ett annat utfall (Agresti, 2007, s. 28). Om 

oddskvoten för utfall X relativt till utfall Y är 2,5, så innebär detta att utfall X är 2,5 gånger troligare än utfall Y. Man 

kan också beskriva förhållandet mellan utfall Y respektive utfall X som 1 : 2,5, där värdet 1 betecknar referensvärdet, 

dvs. utfall Y. 
9 Detta blir enklare att förklara hur detta går till när resultatet presenteras nedan, då det finns ett konkret exempel att 

arbeta utifrån. Att förklara hur metoden fungerar i större detalj än så här riskerar också att bli för tekniskt (och 

tråkigt). För mer information om metoden refererar jag till Agresti (2007, s. 180–189), O’Connell (2006, s. 27–47) 

och Menard (2002, s. 97f). 
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Innan vi går vidare vill jag belysa ett ytterligare övervägande som har gjorts. Ett annat alternativ 

vore nämligen att använda multipel regressionsanalys, vilket är en analysmetod som annars används då 

den beroende variabeln är kvantitativ (Djurfeldt, 2010, s. 311). För ordinala beroende variabler, givet 

antagandet att måttet är klumpigt, är andra analysmetoder såsom multipel regressionsanalys ibland mer 

lämpliga än logistisk regression (Menard, 2002, s. 101). Linjär regression har bl.a. använts av Haller et al. 

(2013, s. 417) och Larsson (2004, s. 26) för att mäta tidsbrist. Det uppstår dock problem då det gäller 

tolkningen av resultatet; det blir t.ex. svårt att tolka b-koefficienten10 när det inte är samma avstånd mellan 

svarsalternativen. Av detta skäl har linjär regression som analysmetod valts bort. 

 Det kan även vara värt att nämna att den kommande analysen kommer ske utifrån tre olika 

modeller: en modell för kvinnor, en modell för män, samt en modell för både kvinnor och män. 

Anledningen till denna separering är att det annars finns en risk att faktorer som påverkar det ena könet 

men inte det andra skyms då kvinnor och män slås samman. Detta har gjorts bl.a. i studierna av Mattingly 

& Sayer (2006) och Larsson (2007). 

 

Validitet 

Validitet avser hur väl de teoretiska begreppen för en undersökning har gjorts undersökningsbara, dvs. i 

hur stor grad det som vill undersökas verkligen mäts med variablerna som studeras (Djurfeldt, 2010, s. 

104). Som jag nämnde tidigare är variablerna som används för att operationalisera livstempo och känsla 

av tidsbrist centrerade kring fritidens användning. Den kritiska läsaren skulle därför kunna invända mot 

denna operationalisering och hävda att detta i alltför stor grad hotar validiteten. Att fritiden präglas av hög 

eller låg grad av tidsbrist innebär inte nödvändigtvis resten av livet också gör det. Förvärvsarbetet är skilt 

från fritiden och graden av tidsbrist i de olika sfärerna har möjlighet att vara mycket olika. Därför, skulle 

kritikern kunna invända, avspeglas inte upplevd tidsbrist fullständigt i de studerade variablerna.  

Detta är en rimlig invändning. Emellertid menar jag för det första att man inte borde överskatta 

skillnaderna i tidsmedvetande under arbetet respektive fritiden. Fritiden utgörs ju just av tiden utanför 

arbetet, och vice versa, och en ökning av den spenderade tiden på det ena innebär med nödvändighet en 

minskning av det andra. Förutom att tidigare studier har visat att längden på arbetsdagen har inverkan på 

tidsbristen under fritiden så kommer även veckoarbetstidens längd att inkluderas i analysmodellerna. 

Det bör också nämnas att det finns andra alternativ när det kommer till att mäta tidsbrist som 

beroende variabel. Exempelvis använder Garhammer (2007, s. 25ff) ett s.k. tidspress-index, ett index 

baserat på tio frågor rörande tidsbrist, som indikator på tidsbrist. Ett sådant index vore såklart en fördel ur 

validitetssynpunkt, eftersom det i större grad speglar det som avses med tidsbrist och livstempot som 

                                                      
10 B-koefficienten (eller b-värdet) betecknar i en multipel regressionsanalys hur förändring i värdet på den oberoende 

variabeln förändrar värdet på den beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 109). 
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teoretiska begrepp. Det valda datasetet innehåller dock inget sådant index, något som bör betraktas som en 

begränsning. 

Det ska till slut även tilläggas att det, gällande sättet som inkomst mäts, vore felaktigt att låta 

månadsinkomst vara ett tillräckligt mått på ekonomiskt kapital. Det som Bourdieu kallar ekonomiskt 

kapital syftar på mer än bara monetära tillgångar i direkt mening; ekonomiskt kapital syftar även på olika 

former av ägande, t.ex. ägande av fastigheter, vilket är kapitalformens ”institutionaliserade form” 

(Bourdieu, 2011, s. 82). Månadsinkomst säger heller ingenting om ens besparade tillgångar. För att mäta 

ekonomiskt kapital i strikt mening skulle alltså fler faktorer behöva kartläggas, men en sådan grundlighet 

var inte möjlig med det tillgängliga materialet. Variabeln månadsinkomst bör därför ses som en viss 

indikation på ekonomiskt kapital och inte som ett heltäckande mått. Detta gäller även för måttet på 

utbildning; jag vill inte hävda att utbildningens längd är ett heltäckande mått på kulturellt kapital, utan 

snarare kan måttet ses som en fingervisning. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet kan beskrivas som graden av noggrannhet hos mätinstrumenten. Faktorer som sänker 

reliabiliteten är exempelvis sådant som otydligt formulerade eller tvetydiga svarsalternativ. Hög 

reliabilitet innebär med andra ord att samma undersökningen kan återupprepas efter varandra och ge lika 

resultat (Djurfeldt, 2010, s. 104). Som det beskrevs i avsnittet ”Val av data” tyder ingenting på att 

bortfallet i det använda materialet skulle vara snedvridet och därför verkar det troligt att resultatet inte har 

påverkats av bortfallet. Därför verkar det inte vara problematiskt att generalisera resultaten till den övriga 

svenska befolkningen, vilket annars vore fallet om urvalet var snedvridet. 

 När det gäller frågan som används som beroende variabel (som lyder: ”På din fritid, hur ofta 

känner du dig jäktad?”) kan det verka problematiskt att vad som bedöms vara ofta är helt subjektivt. Med 

andra ord skulle två personer som känner sig precis lika jäktade kunna svara på olika sätt, pga. att de gör 

olika bedömningar av svarsalternativens styrka. Som svar på detta vill jag hävda att det på sätt och vis är 

denna subjektiva bedömning av svarsalternativen som är det intressanta. Bedömningen i sig svarar mot det 

som avses att mätas med måttet, nämligen upplevelsen av tidsbrist. Därutöver är möjlighet till olika 

tolkningar av svarsalternativ ett ofrånkomligt problem i enkätundersökningar, något som alltså bör ses 

som en begränsning för metoden som helhet och inte som en begränsning för variabeln i sig. 

 I frågan om respondentens veckoarbetstid (som lyder: ”Vilken är din normala veckoarbetstid?”) 

framgår det inte tydligt huruvida detta bör inkludera övertid eller inte. Det är därför tänkbart att personer 

som egentligen arbetar mer än 40 timmar per vecka felaktigt har kategoriserats som 40-timmarsarbetare. 

Utöver detta problem kan det för vissa yrken också vara svårt att bedöma vad ens egentliga arbetstid är 

eftersom gränsen mellan arbete och icke-arbete är flytande. Måttet säger därutöver inte någonting om hur 
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lång tid som går åt för transporten sig till sitt arbete, vilket är något som för vissa kan utgöra en stor del av 

den totala arbetsdagen och som därmed skulle kunna öka tidsbristen. Någon sådan variabel, dvs. hur 

mycket tid som avsätts för transport, finns dock inte med i ISSP-undersökningen (vilket kanske snarare är 

ett problem för validiteten, dvs. vad som verkligen avses med begreppet arbetstid).  
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5. Resultat 

Följande avsnitt redovisar resultatet från den genomförda analysen. Först presenteras deskriptiv statistik 

om hur kvinnor och män tenderar att svara på frågan hur ofta de känner tidsbrist under fritiden. Därefter 

presenteras det huvudsakliga resultatet, närmare bestämt en ordinal logistisk regressionsanalys som 

studerar oberoende variablers påverkan på benägenheten för respondenter att uppge höga nivåer av 

upplevd tidsbrist under fritiden. Som läsaren säkert minns är syftet med det här arbetet att undersöka vilka 

sociala faktorer som påverkar känslan av tidsbrist. 

 

5.1 Deskriptiv analys 

Tabell 1 presenterar fördelningen av hur ofta respondenterna upplever tidsbrist under sin fritid. Tabellen 

visar att det för både kvinnor och män är vanligast att ibland uppleva tidsbrist under fritiden, vilket 42% 

av respondenterna uppger. Vi ser även att det är vanligare för kvinnor att svara i någon av de högre 

kategorierna (Mycket ofta och Ofta) än det är för männen, vilka tvärtom oftare än kvinnorna svarar i någon 

av de lägre kategorierna (Sällan och Aldrig). Störst skillnad mellan könen råder i de två mest extrema 

svarsalternativen: det är nästan dubbelt så vanligt för kvinnor jämfört med män att Mycket ofta uppleva 

tidsbrist under fritiden (6.4% mot 3.5%) och det är mer än dubbelt så vanligt att män uppger svaret Aldrig 

jämfört med kvinnor (10.1% mot 4.3%).  

 

Tabell 1: Upplevd tidsbrist under fritiden i procent, kvinnor och män 18-64 år.  
Fråga: På din fritid, hur ofta känner du dig jäktad? Svarsalternativ: Aldrig, Sällan, 

Ibland, Ofta, Mycket ofta samt Frågan är inte tillämplig (kodat som bortfall/missing). 

Upplevd tidsbrist under fritiden Kön Totalt 

  Kvinnor Män   

Mycket ofta 6.6% 3.5% 5.1% 

Ofta 23.7% 16.9% 20.4% 

Ibland 44.1% 40.0% 42.1% 

Sällan 21.7% 29.8% 25.6% 

Aldrig 4.0% 9.8% 6.8% 

Totalt 100% 100% 100% 

Antal personer (18-64 år) 510 549 1059 

 

 



 

25 

 

5.2 Regressionsanalys 

Tabell 2 presenterar logiter och oddskvoter från en ordinal logistisk regression baserat på hur ofta 

respondenterna uppger att de upplever tidsbrist på sin fritid. Logiter (eller log-odds) är vad som beräknas i 

ordinal logistisk regression och exponenten av detta värde representerar oddskvoten, dvs. den oberoende 

variabelns påverkan på oddset för att en högre nivå av tidsbrist anges av respondenten (vad detta innebär 

förklaras lättare med hjälp av resultaten nedan). För referenskategorierna blir oddskvoten alltid värdet 1. 

Modell 1 och 2 visar resultaten för kvinnor respektive män; Modell 3 visar resultaten för båda kön. 

Resultatet visar att utbildningens längd har signifikant inverkan på kvinnornas upplevda tidsbrist, 

men inte för de två övriga modellerna, dvs. inte för männen och inte för kvinnor och män tillsammans. 

Oddskvoten, alltså exponenten av b-koefficienten (= 0,934), indikerar att oddset att uppleva en högre nivå 

av tidsbrist för en given svarskategori minskar för varje år en kvinna är utbildad. För varje år i utbildning 

sjunker oddset med faktor 0,934 att uppleva en högre nivå av tidsbrist. Detta betyder därmed att risken för 

att uppleva tidsbrist är lägre för kvinnor med lång utbildning.  

Då det gäller inkomst visar tabellen även här att kvinnorna skiljer sig från männen, samt från båda 

könen tillsammans. Jämfört med kvinnor med medelinkomst är det troligare för kvinnor med låg inkomst 

att de upplever en lägre nivå av tidsbrist. Oddset att en kvinna med låg inkomst uppger en högre nivå av 

tidsbrist är 0,457 mot en kvinna med medelinkomst. Detta kan också formuleras som att det är 2.2 gånger 

troligare för en kvinna med medelinkomst att uppleva en högre nivå av tidsbrist än en kvinna med låg 

inkomst.11 Att vara kvinna och låginkomsttagare innebär alltså en lägre risk att känna sig tidspressad på 

fritiden i jämförelse med kvinnor med hög- eller medelinkomst. Observera att detta endast gäller för 

gruppen kvinnor; för män och för kvinnor och män tillsammans uppges inga signifikanta skillnader mellan 

inkomstgrupper. Observera även att eftersom arbetstidens längd finns med i modellen så elimineras 

möjligheten att effekten skulle bero på skillnader i arbetstid. 

För variabeln ålder är gruppen 25-54 år referenskategori, vilket innebär att de andra 

åldersgrupperna jämförs mot denna grupp. Tabellen visar signifikanta skillnader för åldern 55-64 

beträffande alla tre modeller. För gruppen kvinnor och män 54-65 år innebär alltså detta att oddset är 

0.417 att uppge en högre nivå av upplevd tidsbrist än någon i åldern 25-54. Annorlunda formulerat är 

oddset mellan de två åldersgrupperna 1:0,417, vilket innebär att det är mer än dubbelt så troligt att någon i 

åldern 25-54 uppger en högre nivå av tidsbrist än någon i åldern 55-64. I jämförelse med personer i åldern 

18-24 år finns dock inga signifikanta skillnader. 

 

                                                      
11 Beroende på vilken grupp som är referenskategori kan oddset formuleras som 1:0,457, eller 1:2.2 (eftersom 1 / 

0,457 = 2.2). I det första oddset (1:0,457) är kvinnor med medelinkomst referensgrupp och i det andra oddset (1:2.2) 

är kvinnor med låg inkomst referensgrupp. 
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Tabell 2: Logit och oddskvot från ordinal logistisk regression gällande upplevd tidsbrist under fritiden. 
 

 

Modell 1 

Kvinnor (18-64 år) 

Modell 2 

Män (18-64 år) 

Modell 3 

Kvinnor och män (18-64 år) 

 Logit Oddskvot Logit Oddskvot Logit Oddskvot 

Utbildningens längd 

(effekt av ett år) 
-0.068* 0.934 -0.001 0.999 -0.033 0.968 

Inkomstgrupp       

Låg -0.457* 0.633 0.440 1.552 -0.068 0.934 

Medel (ref.) - 1.00 - 1.00 - 1.00 

Hög 0.114 1.120 0.019 1.019 0.068 1.070 

Ålder       

18-24 år 0.447 1.563 0.185 1.203 0.375 1.456 

25-54 år (ref.) - 1.00 - 1.00 - 1.00 

55-64 år -0.790** 0.454 -0.977** 0.376 -0.875** 0.417 

Veckoarbetstid       

Förvärvsarbetar inte 0.224 1.251 0.256 1.291 0.241 1.273 

1-39h 0.253 1.287 0.301 1.351 0.239 1.270 

40 h (ref.) - 1.00 - 1.00 - 1.00 

41+ h 0.634* 1.886 0.669** 1.952 0.634** 1.884 

Kön       

Man - - - - -0.814** 0.443 

Kvinna (ref.) - - - - - 1.00 

Nagelkerkes R2 0.059  0.093  0.103  

Antal personer 469  443  912  

(1) Beroende variabel: På din fritid, hur ofta känner du dig jäktad? Svarsalternativ: Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, 

Mycket ofta (Aldrig har det lägsta värdet, se även Tabell 1). 

(2) Signifikans i fetstil: *Signifikans vid 0.05; **Signifikans vid 0.01. 

(3) Att antal personer skiljer sig från Tabell 1 beror på bortfallen. 

 
Arbetstidens påverkan på upplevelsen av tidsbrist mäts med 40 timmars arbetsvecka som 

referenskategori. Alla tre modeller indikerar att respondenter med över 40 timmars veckoarbetstid visar 

större risk att känna tidsbrist. Man kan se att denna effekt är något större för männen; män med en 
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arbetsvecka över 40 timmar är 1,952 gånger troligare att uppleva tidsbrist under fritiden jämfört med män 

som jobbar 40 timmar. Att jobba mindre än 40 timmar i veckan har dock ingen effekt. 

Slutligen visar variabeln kön i Modell 3 att män löper mindre risk att uppleva tidsbrist under 

fritiden. Noggrannare formulerat är oddset mellan kvinnor och män är 1:0,443, vilket innebär att det är 

ungefär dubbelt så troligt att en kvinna upplever högre tidsbrist på fritiden än en man – allt annat lika. 

Måttet Nagelkerkes R2 uppger för de respektive modellerna hur stor del av variansen hos den 

beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. I Modell 3 är detta värde 0,103, vilket 

innebär att modellen förklarar ungefär 10 % av totala variationen hos respondenternas svar. Läsaren tycker 

kanske att detta inte är en särskilt stor andel som modellen lyckas förklara. Men faktum är att detta värde, 

om man funderar på hur många faktorer som skulle kunna påverka respondenternas svar, ändå får 

betraktas som ganska stort; det är trots allt ett mycket begränsat antal variabler som används i modellen. 

Den sociala verkligheten är ju långtifrån ett enkelt system där allt kan förklaras utifrån ett fåtal variabler 

och det vore också omöjligt att försöka samla alla dessa i en enda analys. 

 I SPSS:s ordinal logistisk regression ges även test på modellens lämplighet som helhet. Testet 

”Test of parallel lines” kan vara värt att nämna, då det mäter antagandet om proportionella odds som är ett 

avgörande antagande för ordinal logistisk regression, närmare bestämt antagandet att de oberoende 

variablernas påverkan på oddset är konsekvent över de olika svarskategorierna. Testet visar att detta 

antagande är förenligt med de oberoende variablerna för de tre modellerna, vilket innebär att de tre 

modellerna på denna punkt är tillförlitliga (testen är inte inkluderade i tabellen). 

 Allt sammantaget visar resultaten av studiens analysförfarande överlag att kön har ett betydande 

förklaringsvärde när det gäller individers benägenhet att känna tidsbrist på din fritid. Enligt resultatet är 

kvinnor är inte bara mer benägna än män att uppleva mer tidspress; resultatet tyder även på att social 

klass, dvs. utbildning och inkomst, har inverkan på kvinnors upplevelse av tidsbrist, medan en sådan 

påverkan saknas hos männen.  
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6. Avslutande diskussion 

I följande avsnitt diskuteras uppsatsens resultat i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställning – det 

har helt enkelt blivit dags att knyta ihop säcken. Jag vill påminna läsaren om att arbetets frågeställning har 

varit att undersöka vilka sociala faktorer ligger till grund för individers upplevelse av tidspress och i 

synnerhet i relation till social klass och kön. I detta avsnitt ska jag besvara denna frågeställning. Först 

presenteras och diskuteras resultatet mot bakgrund av det tidigare kartlagda forskningsfältet. Därefter 

tolkas resultaten utifrån det teoretiska resonemanget och de teoretiska begreppen som diskuterades i 

teoriavsnittet. Därutöver resonerar och problematiserar jag hur resultatet har påverkats av de 

metodologiska val som har gjorts under arbetets gång. Till sist avslutar jag med en reflektion om arbetets 

implikationer för fortsatta studier inom forskningsfältet. 

 

6.1 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Då det gäller utbildningens längd var resultatet något oväntat mot bakgrund av den existerande 

litteraturen. Resultatet från denna undersökning visade att kvinnor med längre utbildning tenderar att 

uppleva mindre tidsbrist, medan exempelvis Larssons studie (2007, s. 41f) pekar på att personer med 

högkvalificerade yrken tvärtom tenderar att vara mer tidspressade. Det bör här påpekas att Larssons studie 

mäter yrkeskategori (SSYK), medan föreliggande studie mäter utbildnings längd och inte yrke i sig. Även 

studien av Haller m.fl. (2013, s. 421) uppger ett motsatt resultat till denna studie – de uppger att det är mer 

troligt för högre utbildade individer upplever tidsbrist på fritiden. Deras studie är dock multinationell, så 

det är möjligt att de motstridiga resultaten kan förklaras av kulturella skillnader. Därutöver har deras 

studie inte gjort separata modeller för kvinnor respektive män, så det kan inte uteslutas att deras mätmetod 

döljer effekter som är signifikanta för ett av könen och inte för det andra. En tänkbar förklaring till 

resultatet som har uppvisats i denna studie är att kvinnor med högre utbildning har mer jämlik fördelning 

av hushållsarbetet än kvinnor med lägre utbildning, något som innebär att lågutbildade kvinnor skulle 

tendera att vara mer tidspressade (detta gäller för dem som är i ett monogamt heterosexuellt förhållande). 

För att styrka denna förklaring skulle dock ytterligare forskning kring tidsbristens relation till 

hushållsfördelning och utbildningsnivå behöva göras. 

Resultaten som uppvisades gällande inkomst ligger i stort sett i linje med resultatet från tidigare 

studier, dvs. att det finns ett samband mellan högre inkomst och en ökad känsla av tidsbrist (Hamermesh 

& Lee, 2007, s. 17; Robinson & Godbey, 1997, s. 233; Roxburgh, 2002, s. 137) och att detta i synnerhet 

gäller för kvinnor (Larsson, 2007, s. 48ff). Observera dock att det här uppvisade resultat endast gäller 

mellan låg- och medelinkomsttagare, vilket är något förvånande mot bakgrund av den tidigare litteraturen. 

Mellan medel- och höginkomsttagare uppvisas inga signifikanta skillnader och inte heller för män och för 
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kvinnor och män tillsammans. Resultatet formuleras därför lämpligast som att kvinnor med låginkomst är 

mindre troliga att uppleva tidsbrist än kvinnor med medelhög eller hög inkomst. Hur kan detta resultat 

tolkas? En tänkbar förklaring är att låginkomstarbeten tenderar att vara mindre tidskrävande och därför 

resulterar i mindre tidsbrist. Det är dock svårt att förklara varför så skulle vara fallet med kvinnors arbeten 

och inte för männens. Måhända är detta en tendens som endast gäller kvinnodominerade yrken. Eftersom 

arbetstiden finns inkluderad i modellen går det inte att förklara skillnaderna utifrån att högre inkomst 

implicerar längre arbetstid, vilket i sin tur hade kunnat leda till tidsbrist. Kanske kan skillnaderna istället 

förklaras av att själva tillgången till pengar påverkar kvinnors tidsbrist, men inte männens. Larsson (2007, 

s. 49) menar att kvinnor oftast har huvudansvaret för inköpen i hemmet, vilket innebär att större tillgång 

till pengar därför ökar belastningen för kvinnor, då deras fritid blir mer konsumtionsintensiv. En sådan 

tolkning är inte orimlig, men påståendet att ökad inkomst skulle leda till ökad tid för inköp framstår som 

något vanskligt – verkar det inte mer troligt att ökad inkomst leder till att kostnaden för inköpen ökar och 

inte att själva tiden som avsetts för inköp ökar? Dessutom: vore det inte också möjligt att lägre inkomst 

kräver att mer tid av fritiden, eftersom man av detta skäl är mer mån om att spendera sin tid på att hitta 

billiga varor? Förklaringen som Larsson ger tycks med andra ord bygga på antaganden som skulle behöva 

backas upp empiriskt. Vidare: om det vore sant att ökad inkomst leder till högre tidspress borde även de 

kvinnliga höginkomsttagarna vara mer tidspressade än de kvinnliga medelinkomsttagarna, vilket inte är 

fallet. Detta skulle kunna förklaras av att inkomsten efter en viss nivå upphör att påverka hur mycket tid 

som avsetts för att konsumera, men detta är i så fall också något som skulle behöva undersökas empiriskt. 

Gällande ålder bekräftar resultatet tidigare studier, dvs. att personer i åldern 55-64 är minst 

tidspressade (Haller m.fl., 2013, s. 418). Detta är inte särskilt förvånande med tanke på att det är vanligast 

att skaffa barn i runt 30 års ålder, samtidigt som de flesta barn kan klara sig själva eller har flyttar 

hemifrån då föräldrarna är över 55 år. Att vara ansvarig för barn är ju något som tenderar att ta mycket av 

fritiden i anspråk, vilket ökar risken för tidsbrist. Dessutom är det vanligt att arbetslivet tar mycket tid i 

anspråk i denna åldersperiod, vilket gör att denna livsperiod ofta präglas av liten tid för fritid (Robinson & 

Godbey, 1997, s. 127). 

Att en lång arbetstid ökar upplevelsen av tidsbrist bekräftar resultaten från tidigare studier (Haller 

m.fl., 2013, s. 421; Hamermesh & Lee, 2007, s. 15f; Mattingly & Sayer, 2006, s. 217) och att denna effekt 

dessutom är större för män (Larsson, 2007, s. 40). Att arbetstiden påverkar på detta sätt är inte särskilt 

oväntat: att förvärvsarbeta mer innebär ju mindre tid för fritid, vilket är något som kan öka upplevelsen av 

tidsbrist på fritiden.  

Slutligen styrker resultaten gällande kön det av tidigare studier redan väl underbyggda påståendet 

att kvinnors fritid präglas av större tidsbrist än männens (Haller m.fl., 2013, s. 417; Larsson, 2007, s. 51; 

Mattingly & Blanchi, 2003; Roxburgh, 2002) och att det därför råder stora skillnader hur fritiden upplevs 
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av kvinnor respektive män (Fuehrer, 2010, s. 115; Mattingly & Sayer, 2006, s. 217f). Att vara kvinna 

innebär en avsevärt större risk att uppleva tidsbrist. Detta kan relateras till kvinnor oftast är den som bär 

det största ansvaret kring barn och kring hushåll samt lägger mest tid på hushållsarbete (se exempelvis 

SCB, 2012, s. 63).  

 

6.2 Resultat i förhållande till teori 

Det huvudsakliga syftet i arbetet har varit att beskriva relationen mellan å ena sidan tidsbrist och å andra 

sidan social klass och kön. I teoriavsnittet visades hur individers tidsuppfattning och förhållande till tiden 

behöver betraktas som något delvis socialt betingat, dvs. något som kan påverkas av yttre sociala krafter. 

Bland annat hävdar Simmel att personer som bor i storstaden får ett annat förhållningssätt till tiden än 

personer som bor på landsbygden (Simmel, 2012, s. 250). Till skillnad mot det rollteoretiska perspektivet, 

i vilken tidsbrist förklaras utifrån hur individer antar olika roller, så valdes för detta arbete ett teoretiskt 

perspektiv som i större grad betonar hur själva upplevelsen av tiden påverkas av sociala förhållanden. 

Utifrån detta synsätt är det inte enbart individens förhållande och anpassning till roller som får individen 

att känna tidsbrist. Av individens livssituation och upprepade beteenden genereras även internaliserade 

sätt hos individen att erfara tiden, vilket leder till olika grader av upplevd tidsbrist. Enligt det här 

perspektivet sker med andra ord en sociostrukturell påverkan och formning av individens sätt att tänka, 

vilket även gäller individens tidsmedvetande.12 Därav kom jag fram till att frågeställningen för det här 

arbetet ur ett teoretiskt perspektiv beskrivas som en undran om förhållandet mellan det som Elias och 

Bourdieu kallar habitus och det som Rosa kallar livstempo. Strukturella förhållanden internaliseras hos 

individen och skapar specifika livsstilar och tankemönster – habitus – och detta leder även till ett specifikt 

sätt hos individen sätt att erfara tid. En hög nivå av tidsbrist hos en individ indikerar att denna individ 

lever i ett högt livstempo, dvs. en genomgående känsla av att inte ha tillräckligt med tid. 

Då det gäller skillnader i enbart kön visar resultatet att det finns väsentliga skillnader i kvinnor 

och mäns livstempo. Kvinnor har en större benägenhet att uppleva tidsbrist under fritiden än männen, 

vilket indikerar att kvinnor tenderar att leva i ett högre livstempo än männen. Detta väcker frågan om det 

möjligtvis finns något i män och kvinnors själva förhållningssätt till fritiden som skapar dessa skillnader i 

tidsbrist. Fuehrer (2010, s. 115) beskriver exempelvis kvinnors fritid som en slags ”jourtid”, där hon alltid 

måste vara redo att avbryta sin fritid för att kunna vara till hjälp för andra i hushållet. Mot bakgrund av 

detta är det tänkbart att detta förhållningssätt leder till ett internaliserat sätt att uppfatta tiden för fritid och 

likt habitus i Bourdieus mening blir ett distinkt sätt att uppfatta och tolka den sociala omgivningen 

                                                      
12 Lägg märke till att detta inte utesluter att sociala roller kan vara användbart som teoretisk utgångspunkt. Snarare 

vill jag betona att det rör sig om olika perspektiv att betrakta tidsbrist utifrån. 
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(Bourdieu, 1993, s. 300). Dessa skilda sätt att erfara fritid kan vara en förklaring till att kvinnor upplever 

mer tidsbrist än män. 

Då det gäller faktorerna utbildning och inkomst – vilka tillsammans har utgjort måttet på social 

klass –  är det anmärkningsvärt att dessa endast hade påverkan på tidsbristen hos kvinnor. Hur kan detta 

komma sig? I ljuset av det teoretiska perspektivet tyder detta på att det finns något med specifikt kvinnors 

livsvillkor som gör att deras känsla av tidsbrist påverkas av inkomst och utbildningslängd. Enligt Elias bör 

en individs tidsmedvetande betraktas som en betingelse av det samhälle och den samhällsposition som 

individen intar. Att vara kvinna verkar enligt resultatet medföra en klassbunden känslighet inför tidsbrist – 

en känslighet som saknas hos män. Orsaken till dessa skillnader finns mellan könen måste sökas i de 

sociala förhållanden och livsbetingelser som är utmärkande för kvinnor respektive män. Det går dock inte 

att utifrån resultatet uttala sig om vad dessa livsvillkor är och hur denna påverkan från utbildning och 

inkomst på kvinnor uppstår. Kanske kan det rollteoretiska perspektivet här vara till hjälp: Hochschild 

(1997a, s. 9f) menar exempelvis att det ofta hör till kvinnans roll att ha ansvaret för tidsanpassning i 

hushållet. Just detta ansvar för tiden innebär kanske för kvinnor en känslighet för variationer i inkomst och 

utbildning gällande tidsbrist. 

Det går också att vända på resultatet och fråga sig varför utbildning och inkomst inte har påverkan 

på männens tidsbrist. Det verkar som att egenskapen att vara man inte innebär samma känslighet för 

variationer i inkomst och utbildning som för kvinnor. Vad beror detta på? Kanske står svaret att finna i 

sättet som kvinnor respektive män spenderar sin fritid. Det skulle dock, som sagt, behövas empiriskt 

material om vad kvinnor respektive män verkligen ägnar sin fritid åt för att kunna undersöka detta 

närmare. 

Vidare tycks resultatet leda till en viss problematisering social klass som förklaringsmodell. I det 

här fallet behövdes nämligen faktorerna associerade med social klass betraktas i samspel med kön för att 

kunna tillföra förklaringsvärde; ifall kvinnor och män endast varit inkluderade som en enhetlig grupp hade 

inte påverkan från inkomst och utbildning varit möjligt att urskilja. Detta pekar på vikten av att alltid 

studera effekter av klasstillhörighet tillsammans med kön. 

En ytterligare fråga som väcks angående social klass är varför förhållanden mellan inkomsten och 

utbildningens påverkan ser ut som det gör. I termer av Bourdieus kapitalformer kan man formulera 

resultatet som att kvinnor med högt (eller medelhögt) ekonomiskt kapital har en ökad benägenhet att 

uppleva tidsbrist; och att kvinnor med högt kulturellt kapital tvärtom har en minskad benägenhet att känna 

tidsbrist. Effekterna (för kvinnor) av de två kapitalformerna står med andra ord i motsatt förhållande till 

varandra: kulturellt kapital ökar risken att uppleva tidsbrist, medan ekonomiskt kapital minskar risken. 

Varför så är fallet är svårt att besvara med den information som finns tillgänglig, så även detta blir en 

fråga att lämna öppen för vidare forskning. 
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6.3. Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

För att undersöka hur social klass och kön påverkar individers känsla av tidsbrist bedömdes en kvantitativ 

metod som mest lämplig, då det är mest passande att använda kvantitativa metoder då påverkan mellan 

olika variabler ska mätas, samtidigt som det går att generalisera resultaten från kvantitativa studier till en 

större population (givet att urvalet är representativt). Det är tänkbart att det hade gått att studera tidsbrist 

och livstempot med hjälp av kvalitativa metoder, men det hade inneburit ett annat fokus: t.ex. ett fokus på 

människors erfarenheter av tidsbrist, eller kanske vilken mening människor lägger i sin fritidsanvändning 

– och alltså inte fokus på vad som orsakar känslan av tidsbrist, vilket är vad detta arbete har fokuserat på. 

Forskningsfrågan hade därmed inte kunnat vara formulerad på samma sätt om en kvalitativ metod hade 

använts.  

Till sist vill jag återigen påminna läsaren om är att det analyserade materialet är från 2007, vilket 

måste tas med i beräkningen då läsaren bedömer resultatet. För att säkert kunna säga något om 

förhållandena idag – dvs. tio år senare – så skulle såklart färskt material behövas samlas in. Det är förvisso 

alltid möjligt att spekulera om dagens förhållanden; jag tror t.ex. inte det vore orimligt att tro att liknande 

könsmönster är gällande idag: det är allmänt känt att etablerade könsnormer tar lång tid att förändra. För 

att säga någonting säkert skulle dock nya datainsamlingar på svenskar behöva göras, vilket är något som 

jag hoppas kommer att genomföras. 

 

6.4. Avslutning 

Resultatet för detta arbete har visat på stora skillnader mellan män och kvinnor – inte bara som enskild 

oberoende variabel i sig, utan också för resultaten gällande de andra oberoende variablerna. Detta pekar på 

vikten av att hålla kön separat i kommande analyser av tidsbrist. Fortsatt forskning behövs för att förklara 

resultatet som har uppvisats; bland annat anser jag att det vore viktigt med kvalitativ forskning som 

försöker ge ett komplement till den bild som har visats här, i synnerhet hur det kommer sig att 

klasstillhörighet påverkar kvinnors upplevelse av tidsbrist medan det inte påverkar männens, något som 

kan bidra till en ökad förståelse gällande köns- såväl som klasskillnader. Precis som Roxburgh (2002, s. 

141) menar är svaret på frågan om vilka som är tidspressade av stor vikt för att förstå relationen mellan 

sociala upplevelser och hur aktiviteter upplevs genom tiden. I det komplicerade arbetet att försöka förstå 

tidsbrist som ett socialt fenomen är alltså ett av de första stegen att kartlägga vilka individer det är som 

upplever tidsbrist –  vilket är vad som varit syftet i detta arbete. Det bör dock understrykas att detta är just 

ett första steg: för att öka förståelsen krävs vidare forskning med andra, fördjupande frågeställningar. 

Detta är något jag blickar fram mot. 
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