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Sammanfattning 

Det råder idag ingen allmängiltig förklaring på vad fritid är, utan begreppet är 

mångdimensionellt. Vad som är fritid får sökas hos den enskilde utifrån dennes livssituation 

och i takt med samhällsomdaningar. Under industrialismen fanns en tydlig gräns mellan 

arbete och fritid. Vid arbetsdagens slut inträdde fritiden och åt vilken rekreation inför 

kommande arbetsdag skulle ägnas. Hur ser människor på fritiden idag och vilken betydelse 

har den? Och vilken betydelse har fritiden för en som arbetar? Uppsatsens syfte är således att 

med teoretiska och empiriska medel studera fritiden och dess betydelse för den 

yrkesverksamme. Föreliggande uppsats metodologiska utgångspunkt är kvalitativ. Insamling 

av material har skett genom intervjuer med fem yrkesverksamma individer, vilka har 

strategiskt valts ut. De teoretiska utgångspunkterna utgör underlag för analysarbetet och 

beskriver skilda perspektiv dels på definitioner och upplevelser av fritid, dels på inställning 

till arbetet, samt perspektiv på arbetets inverkan på fritiden och samhällets kontroll över 

arbete och fritid. 

 

I min undersökning har det visat sig att fritiden upplevs fortfarande som återhämtning inför 

arbetet och i betydelsen ledighet från arbetet. Samtidigt ställs krav på frihet, variation och 

självförverkligande i fritiden. Tonvikten av fritidens betydelse verkar ligga på upplevelsen av 

att vara fri och få göra något annorlunda än på arbetstiden. 
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1 Inledning 
 

Fenomenet fritid används idag som ett allmänt vedertaget begrepp och återfinns i olika 

sammansättningar som fritidssysselsättning, fritidsanläggning, fritidsgårdar osv. Men någon 

allmänt vedertagen definition av fritid finns inte och just denna definitionsproblematik är något 

som fritidsforskning har brottats med i årtionden. Granskar man tidigare forskning och litteratur 

inom området upptäcker man att fritidsforskare sätter fritidsbegreppet i relation till 

frågeställningar och förhållanden som är relevanta för deras undersökningar och ger således 

egenkonstruerade och studieanpassade definitioner. (Nilsson 1998, s. 12) Således blir deras 

definitioner för smala och för anpassade för att kunna användas som en allmän definition. 

Sociologen Hans-Edvard Roos menar att svaret på frågan ”vad som är fritid” kan ges ur ett 

kvantitativt metodologiskt perspektiv genom att undersöka vad man gör på sin fritid. Fritid kan 

vara ett innehåll, aktiviteter. I syfte att erhålla en djupare förståelse av fritiden, ett kvalitativt 

perspektiv, behöver man se till betydelsen av fritiden och innehållet, tillika mitt syfte. (Roos 

1996, s. 29)   

 

Med industrialismens inträde blev en gräns mellan arbete och fritid tydlig och fritiden skulle 

ägnas åt rekreation inför kommande arbetsdag. (Berggren 2000, s. 37) I egenskap av arbetstagare 

är min uppfattning av fritid en helt annan än den jag hade som studerande. Under studieperioden 

var fritid för mig någonting abstrakt och icke tidsbundet. Jag kände stor handlingsfrihet och 

kunde i princip själv bestämma hur mycket fri tid och skolarbete dagen skulle innehålla. 

Samtidigt gjorde sig mitt samvete ständigt påmint, vilket betydde att jag aldrig kände mig riktigt 

fri.  

Idag upplever jag de båda områdena i mitt liv vara åtskilda, arbetslivet som en del för sig och 

fritiden som en annan. Eftersom jag själv värdesätter min fritid betydligt mer nu sedan den 

krympte till sin omfattning efter min anställning, så tycker jag att fritidens betydelse för 

yrkesverksamma skulle vara ett intressant område att fördjupa sig i. 
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2 Syfte och problemformulering 
Föreliggande studies övergripande syfte är att undersöka fritiden och dess betydelse för den 

yrkesverksamme. 

 

Jag ämnar dels att studera dess innehåll, dels ställer jag fritiden i relation till arbetets inverkan på 

fritiden. De frågeställningar jag ämnar studera och belysa i denna uppsats är således: 

- Vilken betydelse har människors fritid och innehåll? 

- Vilken inverkan har arbetssituationen i olika avseenden på fritiden? 

 

3 Metod 
I detta avsnitt ger jag en redogörelse av metodvalet, urvalet av intervjupersoner och 

tillvägagångssättet vid bearbetning och analys av material.  

 

3.1 Metodval 

Min roll i kunskapssökandet är den av malmletarens i Kvales metafor av den kvalitativa 

forskningsintervjun. I den letar jag efter ”malmklumpar med väsentlig mening” (Kvale 1997, 

s.11), vilka jag hittar genom att gräva ur intervjupersonens erfarenheter. Dessa obesudlade 

meningar överförs därefter från muntlig till skriftlig form. Med analysverktyg hämtas den 

väsentliga meningen fram och produktens slutvärde ställs i relation till en yttre verklighet. (Ibid., 

s. 11) 

 

En kvalitativt inriktad forskare söker således förstå den mening den intervjuade ger olika 

fenomen i sin livsvärld. Intervjuaren erhåller beskrivningar, vilka är föremål för tolkning och 

kunskapsbildning. Till skillnad från den kvantitativa intervjun, arbetar den kvalitativa 

intervjuaren med ord, inte med siffror. (Ibid., s. 34 f.) Föreliggande uppsats bygger sålunda på en 

kvalitativ studie, med vilken uppsatsens syfte lämpligast kunde tjänas.  
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3.2 Urval och tillvägagångssätt 

Mitt urval av intervjupersoner har varit av strategisk art för att säkerställa en god analysbredd och 

påvisa likheter och poängtera skillnader i deras uppfattningar av samma fenomen. De kriterier jag 

har utgått ifrån har varit ålder, familjesituation, kön, arbetets karaktär, arbetstidens längd och dess 

förläggning. En kombination av ovanstående kriterier har således skapat variation i mitt urval. 

Ingen av mina intervjupersoner har varit en personlig bekant till mig. En jurist, undersköterska 

och frilansare i översättning kom jag i kontakt med via mitt arbete och mina studier. Två företag 

kontaktade jag direkt och med hjälp av den informationsansvarige och personalassistenten på 

företagen kom jag i kontakt med en produktionsarbetare och en VD.  

 

Rent konkret gick jag tillväga så att jag utformade en intervjuguide med ett antal teman som jag 

utifrån studiens syfte bedömde som relevanta att samtala kring. De teman jag valde var bakgrund, 

fritid, arbete samt relationen mellan fritid och arbete samt arbetstidsförkortning. Dessa teman 

innehöll i sin tur underavdelningar med förslag på frågor, vilka inbördes saknade ordningsföljd. 

(Ibid., s. 117 f.) 

 

Med hänsyn till den tidsmässiga ramen och uppsatsens omfång begränsade jag antalet 

intervjupersoner till fem. Jag mötte enbart positiva reaktioner då mina intervjupersoner 

tillfrågades om de var intresserade av att bli intervjuade. Intervjuerna genomfördes under en tre 

veckors period. Val av tid och rum för intervjun lämnades åt dem, varefter jag anpassade mig. 

Tre av fem intervjuer utfördes hemma hos intervjupersonerna och på deras fritid, medan intervjun 

med VD:n och produktionsarbetaren ägde rum på deras respektive arbetsplats och under 

arbetstid. Varje intervju varade i drygt en timma och förlöpte problemfritt. Samtliga intervjuer 

bandades och transkriberades.  

 

Vid bearbetning och analys av materialet började jag med att läsa igenom de utskrivna 

intervjuerna flera gånger. I marginalerna antecknade jag nyckelord, vilka godtyckligt placerades 

under de teman som återfinns i intervjuguiden. Därefter analyserade jag varje tema för sig genom 

att utkristallisera inbördes samband. Även granskning av samband mellan teman gjordes, varpå 

jag utformade huvudrubriker med underavdelningar som fungerade som en preliminär disposition 
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av analysen. Vid närmare granskning av materialet och i takt med omstruktureringar av innehållet 

förändrades dispositionen till en slutgiltig sådan enligt innehållsförteckningen.  

 

4 Presentation av intervjupersonerna 
Jag har av anonymitets- och integritetsskäl valt att referera till mina intervjupersoner i egenskap 

av deras yrke, dels för att jag tror att det underlättar för läsaren, dels för att det känns naturligt 

med tanke på att jag också undersöker arbetets inverkan på fritiden.  

 

Juristen:  

Juristen är en 31-årig ensamstående man bosatt i Lund. Hans tidigare anställning innebar en hel 

del övertidsarbete och missnöjd över bristen på fritid valde han att byta anställning. Han arbetar 

numera på en advokatbyrå i Helsingborg måndag-fredag med fasta arbetstider, 8-17.  

 

Frilansaren: 

Frilansaren är en kvinna, 61 år, gift och har fyra vuxna barn och flera barnbarn. Hon har tidigare 

arbetat som lärare med oregelbundna arbetstider. Numera frilansar hon som översättare med fria 

arbetstider som stäcker sig över alla veckodagar. Hon har i sin nuvarande arbetssituation svårt att 

uppskatta hur mycket hon arbetar genomsnittligen. Frilansaren är bosatt i Lund och hemmet är 

hennes arbetsplats. 

 

Undersköterskan: 

Undersköterskan är en kvinna, 39 år, gift och har tre barn (9, 15, 15 år). Hon arbetar mestadels 

nattskift på förlossningsavdelningen i Lund och har en tjänst på 75 %, i vilken en 

arbetstidsförkortning på fyra timmar ingår. Hon bor i ett litet samhälle utanför Lund. 

 

VD:n:  

VD:n är en 49-årig ensamstående kvinna med två barn (15 och 20 år). Tillsammans med det 

yngsta barnet bor hon i Lund. Hon är VD för ett medelstort forsknings- och utvecklingsföretag i 

Lund och har en genomsnittlig arbetsdag på 12 timmar, måndag-fredag.  
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Produktionsarbetaren:  

Produktionsarbetaren är en 40-årig frånskild man med två barn, vilka bor med sin mor. Han är 

numera sambo och har ett nyköpt hus ungefär en timmas bilresa från sin arbetsplats i Lund. Han 

arbetar på produktionsavdelningen på ett industriföretag och har sedan en tid övergått från 

skiftarbete till fasta arbetstider måndag-fredag, 8-17.   

 

5 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel ger jag en redogörelse av den litteratur och de teoretiska verktyg jag har valt att 

använda i mitt analysarbete. 

 

5.1 Fritidens definition 

Definitionsproblematiken kring fritid är inget nytt. I syfte att belysa denna definitionsproblematik 

tar jag i detta kapitel upp några definitioner hämtade från litteraturen. Jag vill klargöra att jag inte 

förväntar mig att med min undersökning kunna ge en entydig definition av fritid, utan snarare 

använda de olika aspekterna av fritid som ett teoretiskt verktyg för att belysa det relativa i 

fritidsbegreppet och spegla hur fritidens betydelse konstrueras i samspel med 

samhällsförhållandena och människors erfarenheter och situation i samhället. 

 

I Nationalencyklopedin definieras fritid som ”den del av dygnet och veckan som inte upptas av 

arbete, måltider och sömn”. (Nationalencyklopedin, sjunde bandet, 1992) 

 

F.d. fritidsdirektören i Stockholm Olof Zetterberg intresserar sig för fritidsverksamhet och 

föreningsliv och definierar fritid som ”den aktivitet människor ägnar sig åt när de inte arbetar 

eller sover. Idrott, kultur, friskvård m.m. faller därför naturligt inom fritidsbegreppet enligt min 

definition.” (Zetterberg 1998, s. 10) 

 

Enligt Per Nilsson, fil.dr i pedagogik, är fritid en social konstruktion och indelning av livet. Den 

är ständigt föränderlig i takt med förändringar i samhället. När Nilsson definierar fritid i sin 

undersökning kring ungdomars fritidsvanor och aktiviteter, utgår han från de aktiviteter som äger 
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rum utanför skolan och arbetet. (Nilsson 1998, s. 8-14) Han gör således en rumslig och 

tidsmässig avgränsning, den tid man ”inte är i skolan eller i förvärvsarbete”. (Nilsson 1998, s. 12)  

 

Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) består den fria tiden ”i princip av den tid och de aktiviteter 

som återstår efter förvärvsarbete, hemarbete, studier, personliga aktiviteter (personliga behov). 

Därmed blir den fria tiden en restkategori och själva begreppet inte helt adekvat”1. Enligt SCB 

har den fria tiden ökat sedan 1990/91, med cirka en kvart om dagen och uppgår för kvinnor och 

män i yrkesverksam ålder till fem och fem och en halv timme per dag. Småbarnsföräldrarna har 

mindre tid, mellan fyra och fyra och en halv timme. 

(www.scb.se/statistik/be0503/tidsanv.asp#Personliga_behov) 

 

John R. Kelly, amerikansk professor i fritidsforskning, definierar fritid som ”en aktivitet vald 

främst för sin egen skull” i betydelsen ”fritid är det jag inte behöver göra.” (egen översättning) 

(Kelly 1983, s. 15) Denna definition sätter inga ramar för typ av aktivitet, tid, rum eller 

upplevelsen. Istället, enligt Kelly, ges en enkel definition som inbegriper två dimensioner, vilka 

utgör fenomenet fritid, nämligen existentiell och social verklighet. Existentiell såtillvida att 

människan ges frihet att välja, social såtillvida att den utspelar sig i ett socialt system. (Kelly 

1983, s. 4-15)  

 

Av redogjorda definitioner kan man se att fritid ställs i relation till samhällssystem, arbetet eller 

skolan, och till vilka den avgränsas tidsmässigt och rumsligt. Fenomenet avskiljs också från 

hemarbete och personliga behov såsom sömn, mat och hygien. Fritiden ställs också i relation till 

aktiviteter, vilka man ägnar sig åt på fritiden. Ytterligare en aspekt av fritid är den som en 

upplevelse, i vilken inbegrips människans frihet att välja. 

 

5.2 Arbetets definition 

Sociologen Bengt Furuåker delar in arbetet i två kategorier, förvärvsarbete och annat arbete 

utanför förvärvsarbetet. Förvärvsarbetet ger en ersättning, med vilken man kan skaffa sig 

förnödenheter för sitt uppehälle. Lönearbetet är den dominerande formen som hör till 

                                                 
1  ”Till de personliga behoven hänförs tid för att sova, äta och sköta den personliga hygienen, d. v. s. tiden för att 
tillgodose de allra nödvändigaste fysiologiska behoven.” 
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förvärvsarbetet. Till annat arbete hör arbeten som återfinns i fritidssektorn, hushålls- och ideellt 

arbete. (Furuåker 1991, s. 27-29) 

 

5.3 Tid, tidsuppfattning och gränsen arbete-fritid 

Etnologerna Frykman och Löfgren har skildrat tidsuppfattningen i det svenska bondesamhället, 

även kallad allmogetid, och dess övergång till klocktid under industrialismen på 1800-talet. 

Under bondesamhället skapade arbetet tiden. Arbetsdagens längd varierade beroende på 

växelverkningar i naturen såsom kyla, värme och dagsljus samt av människans och djurens behov 

av vila och föda. Gränsen mellan arbete och fritid var således otydlig. (Frykman och Löfgren 

1997, s. 21 f.) 

 

Redan i början på 1700-talet började en ny tidsuppfattning utformas. Ett marknadsinriktat 

jordbrukssamhälle utvecklades och bruket av klockor började växa fram. Industrialismen 

medförde en klar tudelning mellan lönearbete och fritid och skapade ett nytt samhällssystem. 

Arbetet var inte längre uppgiftsorienterat och arbetsrytmen inte längre oregelbunden. Den nya 

produktionsteknologin och en kapitalistisk framåtanda ställde nya krav på tidsdisciplinering hos 

arbetaren och arbetsorganisationen. Tidens värde började mätas i pengar. Omställningen att 

arbete och fritid var två vitt skilda ting, var svår. Tidsscheman, fabriksreglementen och -visslor 

blev disciplineringens verktyg. Gränsen mellan arbete och fri tid blev ett faktum och fritiden 

började vid arbetsdagens slut. (Ibid., s. 21 f.) Denna skulle ägnas åt återhämtning inför 

kommande arbetsdag. (Berggren 2000, s. 37) 

 

Under 1900-talet har fritiden ökat genom arbetstidsförkortningar och regleringar av dessa. Den 

första regleringen genomfördes 1920, varpå arbetsveckan uppgick till 48 timmar. Successivt 

förkortades arbetstiden och sedan 1970 har vi en lagstadgad arbetstid på 40 timmar i veckan. 

(Bergström och Olofsdotter 2000, s. 12-13) Idag är gränsen mellan arbete och fritid inte statisk. I 

takt med samhällsomdaningar förändras och förskjuts även uppfattningar om vad som är fritid, 

vad som är arbete och var gränsen går. Uppfattningar härom är relativa och avgörs i en 

tidsbestämd kontext. (Nilsson 1998, s. 8-9, 28) 
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I början på 1970-talet lades ett krav fram på en sex timmars arbetsdag av socialdemokratiska 

kvinnoförbundet. Argumentet var att alla måste få mer tid till studier, politiskt och fackligt 

engagemang, resor samt tid för barnen. Att denna fråga fick låg prioritet berodde på att 

regeringen vid denna tidpunkt huvudsakligen arbetade för att uppnå största möjliga materiella 

välfärd. (Hellström 1994, s. 87-89) Debatten om att lagstadga en sex timmars arbetsdag med dess 

möjligheter och konsekvenser fortgår än idag.  

 

5.4 Arbetsmoral i ett historiskt perspektiv 

Kalvinismen, med bland andra Luther som företrädare, är den protestantiska etik Weber 

huvudsakligen betonar i sin förklaring till den positiva inställning till arbetet som växte fram och 

det inflytande denna har haft på utformningen av den moderna kapitalismen i västvärlden. Den 

moraliska värderingen av arbetet bestod i ett uppfyllande av världslig arbetsplikt, något Luther 

utvecklade till ett kall. Arbetet är ett mål i sig. Av kallelsetanken väcktes även idén om att 

yrkesarbetet var av Gud den enda uppgiften för människan och det enda sättet att behaga Gud. 

Människan har en pliktkänsla gentemot sitt arbete oavsett vari det består och vilket ska accepteras 

som en av Gud förutbestämd livsposition och frälsning. Arbetet ska tjänas med flit, duglighet och 

skötsamhet, och materiell vinning utöver det egna behovet och spontan livsnjutning var att 

fördöma. Med denna religiösa tro kom den kapitalistiska andan att utvecklas. Weber illustrerar 

andan med Benjamin Franklins predikan om att ”tid är pengar” och ”pengar till sin natur är 

fruktsamma och förökar sig”. (Weber 1995, s. 23) Kapitalismen gynnades av denna arbetsmoral 

som tillät profit ackumulera till rikedom. Denna anda blir såtillvida ett villkor för den moderna 

kapitalismens fortbestånd. (Weber 1995, s. 23-40) 

 

5.5 Arbetets påverkan på fritiden 

Arbetspsykologen Bertil Gardell har forskat kring industriarbetets negativa sidor i form av låg 

arbetsglädje, starka hinder för social kontakt och lågt självbestämmande. Sambandet mellan 

arbetet och fritiden skildras genom två skilda sätt att se på arbetets inverkan på fritiden. Med det 

sektoriella synsättet uppfattas fritid och arbete vara två helt separata aktivitetsområden i en 
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människas liv. Kompensation för otillfredsställelse och brist på självförverkligande i arbetet får 

sökas på fritiden. (Gardell 1976, s. 133-145) 

 

Med det holistiska perspektivet menas att arbetet har överspridningseffekter på fritiden, eftersom 

människan är hel och odelbar. Fysiska och psykiska påfrestningar från arbetet inverkar i form av 

behov av återhämtning och den delen av fritiden kalla Gardell för ”den förspillda fritiden”. (Ibid., 

s. 135) Fritiden utgör då snarare en förlängning av arbetet än en kompensation. Gardells centrala 

antagande är att arbetsförhållanden påverkar individens aktivitet och sociala samspel på fritiden 

och att kompensation i regel inte kan sökas på fritiden, eftersom man utgår från människan som 

helhet. Inbjuder arbetet till passivitet framtvingas detta även i fritiden. Omvänt gäller att ett 

arbete med hög social integration inbjuder till hög social integration på fritiden. (Ibid., s. 133-

145) 

 

5.6 Arbete som mål i sig eller medel för andra mål 

Intressant för fritidens betydelse är den inställning man har till sitt arbete. Sociologen Birgitta 

Eriksson delar in inställningen till arbetet i två typer, den instrumentella och den engagerande. 

Med en instrumentell inställning menas att arbetet uppfattas som ett medel för att nå mål utanför 

arbetet. En inställning som upplever arbetet som ett mål i sig och som ger personlig 

tillfredsställelse kallas för en engagerande inställning. (Eriksson 1998, s.1, 28, 61) 

 

5.7 Fritid i arbetets tjänst och samhällskontrollerad fritid 

Under industrialismens fria tid skulle arbetarna söka rekreation och vila för att arbeta effektivare, 

vilket folkhögskoleläraren i samhällsvetenskap och forskningsassistenten Leif Berggren menar 

utgjorde en social konstruktion i den bemärkelsen att den kapitalistiska samhällsordningen 

gynnades. Fastän arbetet i dagsläget ställer krav på effektivitet och att vi lever efter klockan, 

menar Berggren, att gränsen mellan arbete och fritid är flytande. Han syftar bland annat på 

förkortning av arbetstid och att semestern kanske inte alltid innebär rekreation och vila med tanke 

på alla växlande upplevelser, vilka kan vara stressande. Han pekar på att vila och återhämtning 

nog inte riktigt passar in i den ekonomisk upptrissade samhällsstrukturen och att fritidsutbud som 
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fokuserar på upplevelsen av något spännande och annorlunda säljer idag. Berggren hävdar också 

att begreppet fritid är förledande och fritiden inte fri i den meningen att vi är otvungna och 

refererar till en rad olika sociologer bland annat Chris Rojek. Enligt honom styr kapitalismen 

över våra livsstilar och konsumtionsvanor och att det råder en samhällelig kontroll över tid och 

rum, och vilka sätter ramarna för vår fritid. (Berggren 2000, s. 37-43) 

 

5.8 Upplevd fritid - situationsbundet 

John R. Kelly menar att fritid kan ses som aktivitet och för även ett resonemang kring betydelsen 

av fritid för den enskilde. Den socialpsykologiska aspekten menar Kelly kan man inte bortse 

ifrån. Kelly hävdar att om en fråga som ”är det fritid” skulle ställas ifråga om en aktivitet torde 

det lämpligaste svaret vara ”ibland”. (Kelly 1983, s. 2) En fritidssysselsättnings betydelse, 

varierar bland annat beroende på den enskildes upplevelse av aktiviteten och det sociala och 

tidsbundna sammanhang aktiviteten äger rum i. Samma aktivitet kan ha olika betydelse för olika 

och för samma människor. Kelly exemplifierar detta med att en aktivitet som att spela tennis kan 

av individen på dagen upplevas som träning för att bli bättre, medan den kan upplevas 

annorlunda i en ickekonkurrerande dubbelmatch med vänner på kvällen. (Ibid., s. 2, 14-15) 

  

5.9 Fritid – perceived freedom och flow  

Den svenske fritidsforskaren Mats Carlsson har i sin artikel Upplevelse och livskvalitet – Fritiden 

som sinnestillstånd behandlat just det som titeln antyder, fritiden som en tid då man upplever en 

känsla av frihet och glädje, ett behov som Carlsson kallar för perceived freedom. Individen har 

möjlighet att välja och påverka. Denna känsla infinner sig inte uteslutande på fritiden, utan även 

på exempelvis arbetet. (Carlsson 1996, s. 71f.) 

 

Ett annat för fritid och rekreation relevant begrepp är ”flow” (en av den amerikanske forskaren 

och psykologiprofessorn Mihály Csíkszentmihályi konstruerad teori), som är en beteckning för 

spännande, självförverkligande och njutningsfyllda upplevelser. Carlsson menar att diskussion 

har förts kring huruvida ”flow” är detsamma som ”att ha roligt”, då det sistnämnda har i tidigare 

forskning uppgetts som anledning till varför man sysslar med en aktivitet. (Ibid., s. 74)   
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5.10 Fritid – arena för självförverkligande  

Sociologen Hans-Edvard Roos, för i sin artikel Fritidens kunskapsområde ett resonemang kring 

fritiden som arena för självförverkligande mellan etablerade institutioner som lönearbetet och 

familjen. En arena för identitetsskapande och självförverkligande i form av lek, rekreation, 

bildning och värdigt liv. En arena där individen tillerkänns möjligheten att bejaka och realisera 

sina subjektiva preferenser och behov under hela sin livscykel. Hur man förverkligar sig själv har 

samband med fritidsinnehållet (vad man gör), medan rätten till förverkligande har samband med 

villkor i den institutionella ordningen i samhället (om eller när man kan utöva sin fritid). 

Bejakandet av sitt inre väsen korrelerar emellertid inte alltid med familj och lönearbete, som två 

reglerande system närmast fritiden. Villkoren är alltså samhällsstrukturer och ens 

handlingskapacitet. Människans möjligheter att ge utlopp för sina preferenser begränsas, eftersom 

det krävs en plikt- och ansvarslös existens. Fritiden kan tyckas vara en fri arena men är egentligen 

en arena begränsad av socioekonomisk status, fysisk och psykisk kapacitet. (Roos 2000, s. 389-

394) 

 

 

Det som jag har redogjort för i detta kapitel och som fungerar som underlag för kommande 

analys är skilda perspektiv dels på definitioner och upplevelser av fritid, dels på inställning till 

arbetet, samt perspektiv på arbetets inverkan på fritiden och samhällets kontroll över arbete och 

fritid. 
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6 Analys  
 

6.1 Fritidens allmänna betydelse 

Inledningsvis vill jag presentera en övergripande bild av fritidens betydelse för mina 

intervjupersoner. 

 

6.1.1 Ledighet 

En allmänt rådande betydelse fritid har bland mina intervjupersoner är att fritid fungerar som en 

motsvarighet till arbetet i betydelsen ledighet från arbetet. Denna ledighet äger rum efter 

arbetsdagens slut. Ibland fylls dock även fritiden av tankar kring arbetet, vilket innebär att man 

sällan känner sig riktigt fri. 

 
”Då är man ledig två dagar mitt i veckan. […] Då var det mycket fritid, som det inte 
blev så mycket av.” (Produktionsarbetaren) 
”Men jag är betydligt duktigare på att få saker gjorda när jag jobbar jämfört med 
när jag är ledig.” (Juristen)   
”Det kanske blir lite sämre lön, och det kanske blir lite mer arbete, men å andra 
sidan, skolarbetet är ju väldigt mycket, att man hela tiden har i tankarna. Man är 
liksom aldrig riktigt ledig. Man går hela tiden och tänker på hur jag ska göra det, 
och hur jag ska göra det här roligare.” (Frilansaren)  
”En arbetsdag eller fri dag?[…] Ja, jag har många fria dagar *skratt*. Jag är ledig 
jättemycket!” (Undersköterskan) 

 

6.1.2 Rekreation 

Fritiden relateras också till som rekreation, man vilar upp sig eller laddar batterierna för att bättre 

orka med sin huvudsysselsättning.  

 
”Fritiden betyder ju att man varvar ned, att man kanske laddar batterierna helt 
enkelt, från det som man gör som sin huvudsysselsättning då så att säga.” (VD:n) 
” Den [Underförstått: fritiden] är ju också viktig, för de kompletterar varann. Det är 
ju att vila upp sig också. Det är skönt att komma hem.” (Produktionsarbetaren)  

 

Fritiden upplevs som ett nödvändigt kompletterande element i vardagslivet för att orka med sitt 

arbete. För VD:n upplevs dock fritiden som en bisysselsättning, arbetet är huvudsysselsättningen. 
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Hon eftersträvar lugn och ro på sin fritid och mår allra bäst när hon inte gör någonting speciellt 

utan bara kan ”strosa runt, läsa lite, läsa tidningen länge, gå upp sent, sova mycket.” Enligt 

Gardells teori kan återhämtning, ur ett holistiskt perspektiv, även utgöra ”förspilld fritid”. 

(Gardell 1976, s. 135) Men rekreation synes inte endast ha betydelsen att återhämta sig inför 

arbetsdagen. Det har även ett egensyfte, det är ett uppskattat sätt att spendera sin fritid på. Detta 

exemplifieras med sovmorgnar och utgör därför inte ”förspilld fritid” i detta avseende. 

Berggren har i sin artikel tagit upp just förhållandet mellan arbete och fritid under 

industrialismens tid, då den kapitalistiska idén var att arbetarna skulle vila upp sig inför arbetet 

för att arbeta effektivare. (Berggren 2000) Att ägna den fria tiden från arbetet åt rekreation inför 

kommande arbetsdag kan tolkas vara fritid i arbetets tjänst. 

 

6.1.3 Frihet och självförverkligande  

Det finns också uttalanden i intervjuerna som direkt anknyter till upplevelse av frihet och 

möjlighet till självförverkligande. Produktionsarbetaren berättar: 

 
”Det är skönt att komma hem. 8½ på X [företaget, min anmärkning] räcker. Man är 
fri!  Man kan göra vad man pallar. Man behöver inte tänka på arbetet.”  

 

Fritid är i citatet förbundet med en frihetskänsla, vilken i sig är relaterad till arbetet. Människan är 

fri från arbetet och fri att på fritiden göra vad hon känner för. Citatet illustrerar samtidigt en 

tidsmässig frihet, efter 8½ arbetstimmar inleds den fria tiden. Denna fritid, eller frihet om man 

vill kalla den så, hänförs rumsligt i ovanstående citat till hemmet som arenan för fritidsutövande 

och självförverkligande. Carlsson resonerar kring fritid som en tid då man upplever frihet, glädje 

och valmöjligheter. I citatet framgår just en upplevd frihetskänsla efter arbetet. (Carlsson 1996)  

 

Roos diskuterar fritid som arena för självförverkligande mellan etablerade institutioner som 

familjen och lönearbetet. (Roos 2000) Undersköterskan har en dröm om och tid till att fortbilda 

sig, men medger att hennes lättja är det största hindret för självförverkligande: 

 
”Mm, jag har funderat på att jag skulle läsa lite. Eftersom jag bara jobbar, eftersom 
jag är ledig mycket, att jag skulle läsa in, eftersom jag har bara tvåårigt gymnasium. 
Det blir liksom inte av, man är lite lat [skratt].” 
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6.2 Fritid och familjen 

6.2.1 Egen tid och barnens tid 

Fritiden relaterades även till tid för sig själv och tid för familjen. 

 
”Man kan få lov att vara alldeles själv.”  (VD:n)  
”Kvalitet för mig är inte helt kopplat till att man gör saker, utan det är bara att man 
är tillsammans med sina barn, har tid för dem och att man försöker vara närvarande 
när man är med dem hemma.”  (VD:n) 

 

Fritiden möjliggör tid för sig själv och i ovanstående citat även kvalitetstid med familjen. VD:n 

pekade på att andra fritidssysselsättningar som exempelvis museum besök och resor enbart har ett 

dagsvärde, till skillnad från familjen som äger ett konsistent värde.  

 

Undersköterskan skiljer mellan fritid som ”egen tid” respektive ”barnens tid”. ”Egen tid” är 

motsvarigheten till en icke förälders fritid, dvs. den tid då barnen är i skolan eller deltar i andra 

aktiviteter som inte kräver en förälders närvaro. ”Barnens tid” är precis som namnet antyder den 

tid som ägnas åt barnen. 

 
”Att man kan få lov att vara alldeles själv. Det tycker jag är jätteviktigt för mig. Att 
man rör sig själv en stund på dagen. Man kan göra vad man själv känner för, man 
kan gå ut och gå, springa, man kan göra vad man vill. Gå och shoppa om jag vill det. 
Så jag har gott om tid att göra, om jag nu vill hitta på nånting, så har jag mellan 
08.30 och 13.40 varje dag som jag kan göra nånting – när jag är ledig!” 
(Undersköterskan) 

 

En förälders fritid är begränsad i form av de förpliktelser som en förälder har gentemot sina barn. 

Den egna tiden är avhängig av barnens tid och arbetet. När barnen är i skolan och när hon är ledig 

från jobbet, då har undersköterskan tid för sig själv. Resterande fritid ägnas åt familjen. 

 
”Det blir ju annorlunda när man får barn, med fritiden, helt klart! Barnen är ju ens 
fritid mycket. […] Alltså fritid, man gör inte så rasande mycket mer än det här 
hemma och barnen.” (Undersköterskan) 

 

”Egen tid” kan liknas vid Kellys definition av fritid, då man väljer en aktivitet för ens egen skull. 

Kelly menar också att fritiden möjliggör dess sociala funktion, att stärka banden med familj och 
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vänner och förklarar att fastän familjen är en central del av en förälders fritid, upplevs den inte 

alltid som förpliktelse, för det ger dem en personlig tillfredsställelse. (Kelly 1983, s. 15, 129-130)  

 

6.2.2 Fritid och hushållsarbete 

Förutom att barnen är en del av ens fritid, är hemmet en annan. Hit hör hushållsarbete som att 

diska, tvätta och laga mat. Dessa element återupprepas i fritiden och blir rutin. För 

undersköterskan, vars fritid kretsar kring hemmet och barnen är hushållsarbete en integrerad, inte 

heller betungande, del av hennes livssituation. För den ensamstående juristen däremot upplevs 

hushållsarbete vara ett måste på fritiden. Efter städningen kan han ägna sig åt självvalda 

aktiviteter. Att något behöver göras är just det Kelly eliminerar i sin förklaring av fritid. (Kelly 

1983)  

 
”Så städar jag till exempel, då försöker jag göra det så snabbt som möjligt, 
fortfarande så att det blir bra liksom, men jag springer omkring så att jag blir helt 
varm efteråt. Men sen kan jag sätta mig ned och läsa en bra bok, eller en tidning, 
eller jag vet inte vad.” (Juristen) 

 

6.3 Vardagsfritid och helgfritid 

En annan distinktion av fritiden gör produktionsarbetaren som skiljer mellan ”vardagsfritid” och 

”helgfritid”. Produktionsarbetaren upplever helgens fritid vara mer värd och mer ”riktig” än 

vardagens fritid. Vid arbetsdagens slut på fredagen, ”då börjar riktig fritid.” Om man ser till dess 

innehåll finns det vissa skillnader mellan de båda typerna av fritid. Produktionsarbetaren umgås 

med barnen på helgerna, något han inte kan ägna sig åt på veckodagarna. VD:ns helgfritid består 

av praktiska hushållsbestyr, något hon inte i större utsträckning ägnar sig åt på vardagsfritiden. 

Att de är mer utvilade och har mer disponibel fritid rent tidsmässigt är enligt egna utsagor 

bidragande faktorer till det förändrade innehållet. Under pågående samtal om helgfritiden utbrast 

juristen: ”då gör jag precis vad jag vill. Alltså precis.” Även i detta citat lyser frihetskänslan 

igenom liksom möjligheten att göra annat än att arbeta. Möjligheten finns att göra vad man vill. 

Denna distinktion av fritiden är dock inte lika tydlig hos frilansaren, vars arbete sträcker sig över 

alla dagarna, även lördagar och söndagar. Frilansaren kan samtidigt välja att gå på föreläsningar, 
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gå ut i skogen, åka på en resa närhelst hon vill, eftersom hon själv är härskarinna över sina 

arbetstider och i sin tur sin fritid. 

 

6.4 Sommarens fritid och vinterns 

Ytterligare en tredje distinktion av fritiden gör produktionsmannen, den mellan ”sommarens 

fritid” respektive ”vinterns fritid” och hänvisar till fritidens skilda innehåll årstiderna emellan. 

För produktionsarbetaren innebär sommaren ett större utbud av utomhusaktiviteter. 

 

6.5 Fritidssysselsättningars betydelse 

På frågan ”vad tänker du på när jag säger fritid” fick jag till svar vad de gör, dvs. det konkreta 

fritidsinnehållet. I detta kapitel har jag tittat ytterligare på den betydelse fritidsinnehållet har för 

den enskilde i dennes livssammanhang och belyser samtidigt den variation som, enligt Kelly, 

återfinns i upplevelsen och betydelsen som fritidsaktiviteter har för olika individer. (Kelly 1983) 

 

Sammanfattningsvis kretsar fritidsaktiviteterna i min undersökning kring familjen, rekreation, 

idrott, hushålls- och hemarbete, resor, konsumtion, sociala och kulturella tillställningar.  

 

För juristen är hushållsarbete och TV-tittande aktiviteter som förvisso äger rum på juristens fritid, 

men vilka inte upplevs som kvalité i fritid, eftersom de inte är ”roliga aktiviteter”. Roliga 

aktiviteter är för juristen sociala aktiviteter, vilka äger livskvalité, exempelvis middagar. Juristen 

förklarar: ”den här sociala biten är så pass viktig för mig för, det låter säkert larvigt, men jag får 

kickar av det på nåt sätt, jag blir glad, jag tycker det är skitroligt.” Carlsson refererade i sin 

artikel till begreppet ”flow” och huruvida det är synonymt med ”att ha roligt” ifråga om varför 

man sysslar med en aktivitet. (Carlsson 1996) De känslor som juristen beskriver bekräftar till 

synes det resonemang Carlsson för. I citatet kan tolkas att ”roliga” aktiviteter för juristen är 

njutningsfyllda och självförverkligande upplevelser. Juristen har uttryckligen behov av social 

kontakt. I hans förra anställning saknades den biten och vilket ledde till uppsägning. Och precis 

som Carlsson nämnde, så kan detta behov återfinnas såväl i arbete som i fritid. (Carlsson 1996) 

 



 17

För VD:n däremot har hushållsaktiviteter en annan och en större betydelse eftersom de är 

”praktiska" aktiviteter i kontrast till hennes ”teoretiska” arbete. Gardells teori om 

kompensationsideologin i det sektoriella synsättet på arbete och fritid kan illustrera detta. 

(Gardell 1976) Uppenbarligen har VD:n ett behov av aktivitet i form av praktiska bestyr och 

eftersom denna behovstillfredsställelse uteblir i hennes arbete, sökes kompensation på fritiden.  

I SCB:s definition av fritid framgår tydligt att hushållsgöromål inte ingår i den fria tiden, likaså 

betraktas det som ”annat” arbete utanför förvärvsarbetet i Furuåkers arbetsdefinition. 

(www.scb.se/statistik/be0503/tidsanv.asp#Personliga_behov, Furuåker 1991) För VD:n däremot 

har hushållsarbetet en integrerad roll i fritiden av dess väsentliga betydelse att döma.   

 

Motion är ett annat exempel som flera nämner som sin fritidssysselsättning och upplevs ha stor 

betydelse för hälsan och som äger stort underhållningsvärde. Undersköterskan menar: ”Alltså, jag 

hade inte mått bra om jag inte hade fått min träning.” Samma aktivitet fyller även en social 

funktion för juristen: ”Det är nog lite grand därför jag tränar så mycket också, för där träffar 

man folk, jag känner folk där.” 

 

Juristen i mina intervjuer relaterar ”ett rikt liv” till åtskillnaden mellan jobb och fritid. Han håller 

inte bara på med jobbet utan har också tid för annat. För juristen möjliggör fritiden ett liv rikare 

på element som inte återfinns i arbetet: 

 
”Alltså min fritid är jätteviktig och det var en av förutsättningarna för att jag skulle 
ta det här jobbet. Och det var därför jag fick det också. Att de märker att jag har 
andra, att jag inte bara håller på med juridik eller bara med mitt jobb, utan att man 
har ett rikt liv.”  

 

Även frilansaren påtalar betydelsen i den möjlighet fritiden ger i att göra ”annorlunda” saker. 

Hon syftar främst på resor, men betonar även det ”roliga” i en fritidssysselsättning som att sy.  

Enligt Berggren ställs det idag krav på att fritid ska ge upplevelsen av något annorlunda. 

(Berggren 2000) Resor ger frilansaren denna upplevelse. Resor var för övrigt ett exempel 

Berggren refererar till i sin artikel. (Berggren 2000) 
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6.6 Arbete kontra fritid 

 

6.6.1 Arbetets positiva inverkan på fritiden 

 

Arbetets betydelse för fritiden kopplades inte helt oväntat till den ekonomiska faktorn. Arbetet 

ger en inkomst nödvändig för sitt uppehälle och samtidigt möjliggör inkomsten kostsamma 

fritidsaktiviteter. Inkomsten ger, enligt VD:n, en frihetskänsla i fritiden, fastän hon är noga med 

att påpeka att kvalitet inte är lika med pengar. Enligt Berggrens resonemang styr kapitalismen 

våra livsstilar och konsumtionsvanor på fritiden. (Berggren 2000) Hon har en instrumentell 

inställning, enligt Erikssons definition, såtillvida att arbetet upplevs vara ett medel för att nå 

ekonomiska mål utanför arbetet, dock inte helt uteslutande. (Eriksson 1998) Klart övervägande 

inställning bland mina intervjupersoner är nämligen den engagerande såtillvida att de 

yrkesverksamma känner arbetsglädje. Arbetet tillfredsställer personliga behov och är ett mål i sig. 

Undersköterskans inställning är engagerande, eftersom arbetet innehåller roliga arbetsuppgifter 

och en social gemenskap. Just arbetets sociala betydelse påtalades för övrigt av flera. En arbetslös 

tillvaro skulle ge en känsla av isolering.  

 
”Jag trivs jättebra på mitt arbete med mina arbetsuppgifter och tycker att det är 
roligt. Jag skulle absolut inte vilja inte arbeta. Dels har jag trevligt arbete och sen är 
det mycket med arbetskamrater och så. Hade jag bara gått här hemma så hade man 
blivit väldigt isolerad. Det hade inte varit roligt.” (Undersköterskan) 

 

 

Fritid utan arbete var något samtliga uttryckte oro och ängslan över. ”Jag skulle ha väldigt, 

väldigt svårt att tänka mig vara arbetslös. Då hade jag tagit i princip vilket jobb som helst, bara 

för att jobba liksom”, förklarade VD:n. För henne ligger det nämligen ett värde som person i att 

arbeta och vara självförsörjande. Hon hade hellre tagit vilket arbete som helst, än att vara 

arbetslös. Kanske kan man säga att en arbetsfri tillvaro vore här att betrakta som påtvingad fritid.  

 
”Jag är nog i och för sig uppfostrad i en miljö där det var så att man jobbade, det var 
så. Det är lite lutheranskt det. Det var det som det gick ut på. Jag är ju mycket 
uppfostrad så. Så det kommer nog därifrån, att jag alltid har tagit väldigt stort 
ansvar för det jag gör.” (VD:n)  
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VD:ns inställning kan förklaras med hennes egna misstankar, tillika Webers teori, att hennes 

uppfostran och socialisering har präglats av lutheranska värderingar. (Weber 1995) Det lutherska 

arvet lever hon ut genom sin starka plikt- och ansvarskänsla gentemot sitt arbete och sitt företag. 

Dessutom accepterar hon praktiskt taget vilket arbete som helst oavsett dess förhållanden och är 

av uppfattningen att arbetet har en prestige som befäster människans värde i samhället. Liknande 

tanke, att arbetet ger människan ett värde i samhället, väcktes hos undersköterskan. Hon syftade 

på sin yrkesstolthet. Som undersköterska är hon en värdefull resurs, eftersom hon gör en 

samhällsnytta. 

 

I tidigare kapitel har jag lyft fram en annan luthersk aspekt, nämligen den att VD:n anser att 

arbetet är ens huvudsysselsättning i livet och att fritiden är till för att ladda batterierna inför denna 

huvudsysselsättning. För henne är nämligen arbetet viktigare än fritiden:  

 
”Om man jobbar som jag gör kan man ju säga att man har lagt fritiden på hyllan, 
eftersom jag spenderar mer av min tid på jobbet än vad jag spenderar den på min 
fritid. Så därför är jobbet viktigare. Jo, det är det definitivt, för hade jag inte hade 
haft ett tillräckligt kul arbete, så tror jag inte att jag hade varit förmögen att, eller 
haft förmågan att uppskatta min fritid.”  

 

Fritiden uppskattas på grund av att hon har ett kul arbete. Denna engagerande inställning 

tydliggörs av att det i intervjun framkom att arbetet, såväl för juristen som för VD:n, känns 

meningsfullt, eftersom det tillfredsställer bådas behov av intellektuell stimulans och social 

kontakt. En markant skillnad mellan de båda är att juristen värderar arbetet och fritiden lika högt. 

I juristens föräldrahem betonades nämligen fritidens värde, dessutom blev detta tydligare för 

honom då han arbetade en hel del i övertid.  

 

Strukturen som arbetet skapar är ytterligare en positiv inverkan som mina intervjupersoner anser 

att arbetet har på fritiden och i tillvaron för övrigt. Arbetet utgör ”en fast punkt att gå till” varje 

dag, enligt produktionsarbetaren. På den arbetsfria helgen får juristen inte mycket utfört och 

förklarar vidare:  

 
”Men jag är betydligt duktigare på att få saker gjorda när jag arbetar jämfört med 
när jag är ledig. Jag tränar mer till exempel på veckodagar jämfört med helger. Och 
jag åker iväg och handlar och sådant där på veckodagar mycket mer än på helgerna. 
Så det påverkar definitivt min fritid.”  
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Frilansaren har olikt de andra intervjupersonerna i min studie andra arbetsförutsättningar för 

fritidsutövande. Hon har möjligheten att fritt disponera sin tid, eftersom hon enligt egen utsago är 

sin egen chef: ”Om jag får en stund över där jag inte behöver göra nånting annat, då sätter jag 

mig ned och översätter lite grand.”  ”Annat” är exempelvis föreläsningar hon kan välja att gå på 

närhelst under dagen. I detta sammanhang nämndes även en mormors förpliktelse mot sina 

barnbarn. Behöver de hämtas på dagis, då läggs arbetet åt sidan. Samtidigt bestämmer dessa tider 

hennes fritid. Generellt sett är det alltså fritidens innehåll som styr hennes arbetstid. 

Fritidssysselsättningar som är ägnade åt frilansaren själv, som att motionera, promenera i skogen 

är villkorslösa fritidsaktiviteter som inte sker på regelbundna tider eller dagar. De disponeras på 

så sätt att de, enligt frilansaren, ”passar ihop” med övriga sysselsättningar. Även i ovanstående 

resonemang kan tolkas att fritid liknas vid Kellys definition, fritid i betydelsen för ens egen skull. 

(Kelly 1983) 

 

6.6.2 Arbetets negativa inverkan på fritiden 

Arbetet kan också ha negativa konsekvenser på fritiden. Som tidigare har nämnts i studien 

påverkas mina intervjupersoner negativt såtillvida att de inte alltid känner sig riktigt lediga (jmf. 

6.1.1). De funderar på sina arbetsuppgifter och förpliktelser på fritiden. När frilansaren arbetade 

som lärare upplevde hon att det upptog väldigt mycket av hennes tid i form av förberedelser och 

idéutformning och upplevde att hon inte kunde koppla av helt. Hon fick ingen naturlig andpaus i 

det och uttryckte sin förtvivlan: ”Man är liksom aldrig riktigt ledig […], man är hela tiden på 

nån sorts helspänn.” Som frilansöversättare har hon inte längre detta problem. Det händer även 

produktionsarbetaren att han grubblar på om han har gjort något fel i sin arbetsuppgift eller inte. 

Han menar dock att det händer sällan och att han inte behöver tänka ut någon lösning på sin fritid. 

Undersköterskan däremot har inte detta problem med sitt arbete, eftersom det till sin karaktär kan 

övertas av någon annan ansvarig undersköterska. För undersköterskan och produktionsarbetaren 

är sfärerna tydligt avskilda som i det sektoriella synsättet, där arbetet är en sak, fritid en annan. 

(Gardell 1976) 
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 ”Det är ingenting jag behöver lösa under tiden jag har min fritid, utan där är ju 
någon annan som tar över den biten när jag går hem. Sen kanske jag inte arbetar på 
flera dagar, så att arbete är arbete och fritid är fritid.” (Undersköterskan) 

 

Undersköterskan och produktionsmannen har fysiska arbetsuppgifter vilka inte kan utföras på 

annan plats än arbetsplatsen. Juristen, frilansaren och VD:n däremot har ”kunskapsintensiva”, om 

man vill kalla dem så, arbeten vilka kan medtas hem och över vilka endast de ansvarar. VD:n och 

juristen fortsätter tidvis sitt arbete hemma, även om de båda anser sig själva vara duktiga på att 

lägga arbetet bakom sig. VD:n sätter sig framför datorn hemma och då har hon ”kopplat på 

igen”. Dessutom finns hon ”alltid tillgänglig på telefon.” Ur ett holistiskt perspektiv separeras 

alltså inte deras fritidssituationer från arbetssituationen. (Gardell 1976) Även övertidsarbete 

förekommer. Juristen förklarar: 

 
”Grejen är att jag ska vara där senast nio och så ska jag vara där till fem, men sen 
är det så att ifall jag såsar med grejerna jag ska göra, alltså att det tar för lång tid 
med grejerna, då kan jag få jobba övertid.” 

 

Samhället kontrollerar fritiden genom arbetets förläggning samt krav på effektivitet i arbetet, 

vilket också sker på bekostnad av fritiden. (Berggren 2000)  

 

Arbetet begränsar deras fritid rent tidsmässigt. Arbetet upptar tid och är förlagd inom fasta 

tidsramar och på olika tider. Arbetstidens förläggning kan skapa konflikt mellan arbetets 

tidsanspråk och individens samhällsengagemang, eftersom det kan medföra hinder vid deltagande 

av vissa organiserade aktiviteter. Spontaniteten i att göra vad som faller en in har de flesta av 

mina intervjupersoner gett uttryck för, men vilken ironiskt nog styrs av arbetstiderna (frilansaren 

är ett undantag). Undersköterskan arbetar vissa tillfällen natt, men då hon inte deltar i exempelvis 

förenings- eller politiskt liv utgör detta inget hinder. Hennes fritid, liksom produktionsarbetarens 

och till viss del även VD:ns, är starkt privatiserad och koncentrerad kring hemsituationen. Inte 

heller kolliderar arbetstidens förläggning med hemsituationen. Undersköterskans familj är 

tillfreds med hennes skiftande arbetstider, eftersom hon får mycket fritid och tillbringar större 

delen av denna med sina barn. VD:n kommer att skära ned på sin arbetstid om hon upplever att 

familjen inte mår bra av det. Så länge familjen inte opponerar sig tolkar hon det som ett 

klartecken att fortsätta.  
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Incidenter i arbetet, vilka påverkat mina intervjupersoner emotionellt, upptar deras tankar på 

deras fritid. Undersköterskan berättar: ”Det är klart att vissa patienter tar tag i en på ett annat 

vis och man funderar på det hemma. När någon förlorar ett barn och sådär.” I juristens fall kan 

det röra sig om att ha hamnat i konflikt med någon klient på arbetet. Det allmänna arbetshumöret 

påverkar också fritidshumöret. VD:n förklarar: ”Om jag har haft en taskig dag på arbetet så kan 

jag vara förskräcklig hemma den dan.”  

 

Fysisk och mental trötthet infinner sig vid arbetsdagens slut. En lång arbetsdag, i synnerhet 

kombinerat med ett tröttande arbete, har i mina intervjuer visat sig minska möjligheterna att vara 

aktiva på fritiden, socialt som individuellt. Juristen väntar till helgen då han är utvilad med att 

träffa vänner. Produktionsarbetaren berättar att hans sambo framför klagomål över hans trötthet: 

”Man blir trött alltså och det får man höra ibland hemma.”  

 

Arbetet har, holistiskt betraktat, negativa överspridningseffekter på fritiden/fritidsutövandet. 

(Gardell 1976) Med hänsyn till dessa effekter uppkommer frågan om gränsen mellan fritid och 

arbete. Är den lika självklar som under industrialismen? Ett citat från VD:n låter jag illustrera en 

aspekt som talar för en diffus gränsdragning:  

 
”Jag tycker nog att jag har fritid när jag stänger dörren här och går hem [nickade 
mot sitt arbetskontor]. Sen är jag ju, vid intensiva perioder, tillgänglig på telefon 
alltid. Och det är jag även semestertid, så egentligen så kopplar ju jag aldrig helt av 
från mitt företag. Det gör jag inte. Jag finns alltid tillgänglig om det skulle vara 
nånting och det vet alla också.” 

 

Medan det enligt undersköterskan inte alls råder någon gränsproblematik: ”Gränsen, den 

går ju liksom när man stämplar in på jobb, så är man på jobb och när man stämplar ut så 

har man fritid.”  

 

Fyra av mina intervjupersoner gör en tydlig distinktion mellan arbete och fritid, dvs. att fritiden 

infinner sig vid arbetsdagens slut. Gränsen är till synes lika tydlig likt den gränsdragning som 

uppstod vid industrisamhällets intåg. (Frykman och Löfgren 1997) Tar man hänsyn till det 

tidigare resonemanget kring fritidens hinder, dvs. att arbetet tankemässigt, fysiskt och tidsmässigt 

inverkar på fritiden, kan gränsen tyckas vara flytande och otydlig. Med dessa faktorer i åtanke 
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sker egentligen en förändring av fritidens gräns. (Nilsson 1998) Likaså upplever inte frilansaren 

någon gräns på grund av sitt inflytande över arbetstiderna och för att fritidssysselsättningar 

anknutna till arbetet som litteraturläsning och föreläsningar upplevs som relevant komplement till 

sitt arbete som en underhållande fritidssysselsättning: ”Det jag gör på min fritid har jag ofta 

nytta av i arbetet.” 

 

6.7 Fritid och arbetstidsförkortning  

6.7.1 Ja till arbetstidsförkortning 

I syfte att testa fritidens betydelse undersökte jag även hur mina intervjupersoner ställer sig till en 

arbetstidsförkortning i betydelsen mera fritid (vidare refererad som ATF).  

 

Alla utom frilansaren var positivt inställda till en ATF. Frilansaren är tillfreds på grund av att 

hennes arbete idag inte innebär övertidsarbete och för att hon har så pass stort inflytande över sitt 

arbete att hon kan låta fritidsaktiviteter styra över arbetstiden. Det är alltså inte arbetstidsveckans 

längd som har betydelse utan inflytandet över arbetstiderna. Undersköterskan har redan en ATF 

och juristen önskar en sex timmars arbetsdag. Produktionsarbetaren är nöjd med åtta timmars 

arbetsdag under vinterhalvåret och i sina unga dar, men önskar däremot en förkortad fredag ”för 

att förlänga helgen”, samt en ATF på sommarhalvåret och i äldre dar. VD:n önskar en ATF till 

en åtta timmars arbetsdag, då hon i dagsläget arbetar i snitt 12 timmar/dag. VD:n har för övrigt 

stort inflytande över sin arbetssituation, men lika stor om inte större, är hennes ansvarskänsla mot 

sitt arbete och förklarar att arbetet får ta den tid det kräver, bara det blir utfört ordentligt. 

 

Fastän majoriteten önskar sig en ATF, är den också av uppfattningen att fritiden räcker till, hos 

vissa gott och väl. Juristen uttrycker sig på följande vis: ”Jag slösar nog av min tid, om man kan 

säga så.” Undersköterskan får utöver sin ATF idag desto mer fritid om hon väljer att arbeta 

nattpass: ”Arbetar du mycket nätter så blir det ju färre arbetstillfällen. Så det blir mer fritid, 

tycker jag!” Frilansaren har idag betydligt mera tid hon fritt kan disponera sedan hon slutade vara 

lärare. Produktionsarbetaren och VD:n upplever att tiden inte räcker till. För att vinna fritid har 

VD:n till och med anlitat städhjälp för viss del av hushållsarbetet. En ATF skulle för 
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produktionsarbetaren betyda att fritiden hade räckt för att han skulle hinna träna och för att VD:n 

skulle hinna gå en keramikkurs.   

 

6.7.2 Nej till arbetstidsförkortning med lönereducering 

Alla mina intervjupersoner utom juristen är emot en ATF med lönereducering. För juristen har 

pengar en lägre prioritet än en sex timmars arbetsdag. Om frilansaren hade fortsatt att arbeta som 

lärare, hade hon förespråkat en ATF med löneminskning. Som frilansare ser hon inget behov av 

reducerad arbetstid och påpekar samtidigt pengarnas betydelse i sammanhanget: ”Det är ju bra 

att ha pengar också.” VD:n förklarar att en lönereducering skulle skapa frustration: ”Men 

fortfarande förutsätter jag då att jag har samma lön som jag hade innan, annars hade jag nog 

blivit frustrerad, det tror jag.”  

 

Arbetet krävs för försörjning och för upprätthållandet av konsumtionsvanor. Undersköterskan 

som har en ATF arbetar gärna extra, men inte för arbetets skull utan för inkomstens: ”Inte för att 

jag vill jobba mer, utan det är för att jag vill ha mer pengar i så fall. Man blir van och blir lite 

bekväm, tror jag. […] I och med att jag ändå är ledig rätt så mycket så är det sällan (skratt) 

betungande att gå in extra. Utan det bara betyder mer klirr i kassan, som man kan shoppa för 

(skratt).” Även produktionsarbetaren menar att det kostar att leva som han gör och påtalade 

kostnaderna för fritidsarbetet med huset. Samtidigt betonas att inkomsten inte är den enda 

anledningen, en inneboende vana vid en åtta timmars arbetsdag gör sig också gällande. Inte så 

lustigt kanske, om man ser tillbaka i tiden, till 1970. (Bergström och Olofsdotter 2000) 
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7 Avslutande diskussion och slutsatser 
 

Av undersökningen kan vi se att kravet på frihet, variation och självförverkligande utanför arbetet 

har slagit igenom. Tonvikten av fritidens betydelse verkar ligga på upplevelsen av att vara fri och 

få göra något annorlunda än på arbetstiden. Livskvalitet förefaller vara att ha friheten att själv 

bestämma, i princip att få göra det man vill, men inte sällan saker man inte kan eller får ägna sig 

åt inom arbetet. Må det vara att gå på museum, tvätta, umgås med familjen eller bara vara. 

Kanske är det just den här upplevelsen som man kan kalla för fritid. Kanske är det just det jag 

själv kallar för fritid.  

 

Men fritiden har många betydelser och vad som är fritid för en person är inte nödvändigtvis det 

för någon annan. Den sociala konstruktionen är starkt förbundet med individens livssituation och 

är föränderlig i takt med samhällsförändringar. En person med fasta arbetstider kan betrakta 

fritiden annorlunda än en person med oregelbundna arbetstider. En förälders fritid ser annorlunda 

ut än en ensamståendes fritid. En person med teoretiskt arbete betraktar fritiden annorlunda än en 

person med praktiskt arbete. Fritid betraktas inte heller enbart i relation till arbetet, utan även som 

egen tid, barnens tid, vardagsfritid, helgfritid, sommarens fritid och vinterns fritid. Mina 

intervjupersoners upplevelser av fritiden refererar jag till Kellys resonemang att fritid är 

mångdimensionell och mångfaldig på grund av de multipla betydelser och breda spektrum av 

aktiviteter och miljöer fritiden har. (Kelly 1983) 

 

Samtidigt kan vi se att det råder klara samband mellan arbetssituationen och fritiden. Fritid, i 

betydelsen ledighet från arbetet och återhämtning inför arbetet, gäller än idag. Mycket av det som 

sker på fritiden synes vara en reaktion på det som mer eller mindre sker eller inte sker inom 

arbetet. Stora påfrestningar i jobbet skapar behov av lugn och ro efter jobbet. Hög social aktivitet 

på arbetet har visat skapa behov av hög social aktivitet på fritiden. Samtidigt sökes kompensation 

och variation i fritiden för det som saknas i jobbet. För umgänge med familj exempelvis, finns 

inte handlingsutrymme för i jobbet. Detta får sökas på fritiden och har för mina intervjupersoner 

en central betydelse. Fritiden har således en kompletterande men även en kompenserande 

funktion. Och fritiden i min studie är mycket privatiserad och koncentrerad till hemmet som 

fritidsarena. Att fritiden fortfarande betraktas som återhämtning från och uppladdning inför 
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arbetet har sin grund dels i den ännu rådande arbetsprotestantiska etiken – jobb är 

huvudsysselsättning och fritid en bisysselsättning, dels med hänsyn till de psykiska och fysiska 

effekter arbetet har på fritiden. Rekreation betraktas dock inte alltid som komplettering eller 

kompensation för arbetets hårda bud, utan upplevs också vara ett kvalitativt och njutningsfyllt 

sätt att tillbringa sin fritid på.  

 

Arbetstiden förläggning har till synes samband såtillvida att de med stort inflytande över sina 

arbetstider kan rubba samhällets kontroll över tid och rum och kan delta i organiserade 

verksamheter utifrån egna önskemål, medan andras fritid begränsas till efter arbetstid.  

Frilansaren är ett tydligt exempel på detta. I detta samband uppkommer frågan om 

gränsdragningen mellan arbete och fritid. Gränsen mellan arbete och fritid är till synes diffus, 

fastän den upplevs som tydlig, efter arbetsdagens slut. Fastän den upplevs infinna sig vid 

arbetsdagens slut, så infinner sig inte denna vid samma tidpunkt för alla individer. Att arbetet 

dessutom inverkar på fritiden förklarar också problematiken kring en eventuell gränsdragning, de 

känner sig inte alltid riktigt lediga för de tar med sig jobbet hem på olika sätt, fysiskt, mentalt och 

psykiskt. En arbetstidsförkortning medför också en gränsförändring. Samtidigt som en 

arbetstidsförkortning uppskattas för att det skulle betyda mer fritid, önskas inte en sådan med 

motsvarande löneminskning. Vi ser här pengarnas större betydelse i förhållande till fritidens. Om 

en samhällsförändring i form av en arbetstidsförkortning slår igenom i framtiden torde kanske 

definitionerna av fritid vara föremål för utvidgning samt de fritidspolitiska åtgärderna i samhället, 

för att möta en fritid i större omfattning än dagens. 

 

Fritidens betydelse är vidare beroende av den förtjänst arbetet ger. Arbetets instrumentella syfte 

relateras till som källa för materiell och kulturell konsumtion samt som frihetskänsla i skapandet 

av en bättre fritid. Den engagerande inställningen är dock den rådande. Arbetet skapar personlig 

tillfredsställelse. Utan ett arbete skulle fritiden heller inte uppskattas. Arbetet befäster också 

människans värde i samhället och skapar struktur i människans fritid. Sammantaget kan sägas att 

var och en har en engagerande inställning till sitt arbete som på flera sätt upplevs ha en positiv 

inverkan på individens fritid och inställning till fritid. Intressant vore att undersöka fritidens 

betydelse för arbetslösa, med hänsyn till det resultat som framkom i studien dvs. att fritiden kan 

betraktas som påtvingad fritid. 
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Avslutningsvis vill jag citera Frykman och Löfgren, enligt vilka vi i dagens samhälle kan tyckas 

leva under ”tidens tyranni” – vi är inte längre herrar över tiden: 

 
 ”Om det bara fanns mer tid, om vi bara kunde få tiden att räcka till för allt som vi 
måste hinna med. Vi får allt fler tider som måste sammanjämkas, passas, tider som ej 
får överlappa. Tiden måste alltid länkas till arbetet eller den ihärdiga aktivitet vi 
ibland kallar avkoppling. Väntandets eller varandets konst som stillsamt levde i 
bondesamhället har dött ut. Att vänta blir outhärdligt, detta att tillbringa en stund i 
improduktiv dödtid blir stressande. Hellre springa efter bussen än att tillbringa fem 
otåliga minuter på hållplatsen.” (Frykman och Löfgren 1997, s. 41)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

 
 

Referensförteckning 
Berggren, Leif. (2000). ”Jamen pappa, du är ju löpare!”. I Berggren, Leif (red), Fritidskulturer. 

Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, J och Olofsdotter, S. (2000). Arbetstidsförändringar – möjligheter och konsekvenser. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Carlsson, Mats. (1996). ”Upplevelse och livskvalitet – Fritiden som sinnestillstånd”. I Berggren, 

Leif och Olofsson, Ulla (red), Fritid på tvären. Stockholm: Fritidsforum. 

Eriksson, Birgitta. (1998). Arbetet i människors liv. Karlstad: Högskolan i Karlstad. 

Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar. (1997) [1979]. Den kultiverade människan. Lund: 

LiberLäromedel. 

Furuåker, Bengt. (red) (1991). Arbetets villkor. Lund: Studentlitteratur. 

Gardell, Bertil. (1976). Arbetsinnehåll och livskvalitet. Lund: Prisma. 

Hellström, Hans. (1994). Kultur, arbete och tid. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Kelly, John R. (1983). Leisure identities and interactions. London: Allen & Unwin. 

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Nilsson, Per. (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 

Roos, Hans-Edvard. (1996). ”Den fria tiden som kunskapsfält i det senmoderna samhället”. I 

Berggren, Leif och Olofsson, Ulla (red), Fritid på tvären. Stockholm: Fritidsforum.  

Roos, Hans-Edvard. (2000). ”Fritidens kunskapsområde”. I Berggren, Leif (red), Fritidskulturer. 

Lund: Studentlitteratur. 

Weber, Max. (1995) [1934]. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos. 

Zetterberg, Olle. (1998). Fritid i ny tid. Malmö: Författarna och Sober Förlag. 

 
Internet 
www.scb.se/statistik/be0503/tidsanv.asp#Personliga_behov 

 
Lexikon 
Nationalencyklopedin, (1992). Sjunde bandet. Höganäs: Bra Böcker AB 

 
 



 29

Bilaga: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Ålder, familjesituation, kön, yrke, arbetstid, förläggning 
 
Fritid 
Berätta om hur en vanlig bra dag ser ut för dig. 
Hur skiljer sig en bra dag från en dålig? 
Om jag säger fritid - vad tänker du då på? 
Vad är kvalitet i fritid? 
Hur viktig är fritiden för dig? 
Alltid haft samma syn? Ändrats? I så fall hur? 
När har du fritid? Finns det någon gräns? Var går den i så fall?  
Vad gör du på din fritid?  
Gör du nåt för att vinna tid?  
 
Arbete 
Vilken inställning har du till arbete? 
Vilken funktion fyller arbetet? Hur viktigt är arbetet för dig? 
Har din syn förändrats över tid? I så fall hur? 
Trivs du på arbetet? 
 
Relationen 
Hur påverkar arbetet din fritid?  
Hur känner du dig efter jobbet? 
Hur hänger arbetssituationen samman med hemsituationen? 
Hur upplever du att din inställning till fritid och arbete förhåller sig till din omgivnings (vänner, 
familj, arbetskamrater, arbetsgivare) syn på det hela? 
Hur viktig är fritiden i förhållande till arbetet för dig? 
 
Arbetstidsförkortning 
Skulle du vilja ha en arbetstidsförkortning? Motivera! 
Vad skulle en sådan innebära för dig? 
Hur skulle du ta ut den förkortningen? (del av dag, sammanhängande, veckovis)? 
Vad skulle du göra av den tidsvinsten? 
Vilket inflytande har du över din arbetstid? 
Om du fick bestämma, hur mycket skulle du då vilja arbeta? Motivera! 


