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English abstract 
This study focuses on the division of time and economic resources in a Swedish 
community. The purpose is to explore the living conditions of two groups in 
society: those who are established in the labour force that experience great 
demands on their efficiency and educational level and those who are unwanted 
and who do not have a natural place in the labour market. The study increases 
knowledge about those who live in time-rich and time-poor conditions and 
examines in which way these contrasts are the breeding ground for new patterns 
of inequality. 

An unbalanced division of time and resources for the households does not 
only exist in work situations but also in everyday life in the home and in leisure 
time. The time-rich can experience having small margins partly due to a lack of 
social networks and social recognition, while the time-poor experience it due to 
multiple and unwieldy social roles in and outside labour market. This then can 
create a risk for ill-health and marginalisation. Society has tried to cope with these 
two different problems in completely different ways lacking a uniform strategy, 
although both of the problems are related to income, the one through salaried 
work and the other through income support. 

The results do not only exhibit the polarizing tendencies in terms of time and 
finance. There are also similar differences concerning the social roles. Time-rich 
people have a hard time finding an alternative social network outside the labour 
market. Another result is that many life-cycle changes that require both a lot of 
time and a lot of money occur at the same time in a person’s life. These 
adjustments can impact negatively on health issues during that period of time. 
One important conclusion is that the reasons for ill-health are not solely related 
to the labour market. This study indicates that a difficult social situation in 
general can be the dominant cause of ill-health and being off sick. In other 
words: it is not certain that we can treat ill-health with work projects and 
rehabilitation without taking the individual’s whole life-situation into 
consideration. The imbalance between time and money in everyday life also 
implies a threat to gender equality. Social roles for women are spread throughout 
a wider field of responsibility while the work field is the dominant sphere for 
men. Although a variation of roles in everyday life can be rewarding, a certain 
limit or level can be desirable. Multiple social roles in ordinary work, domestic 
work as well as other obligations in their leisure time further increases the 
imbalance between time and money for women. 
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Sammanfattning 
Rapportens problemområde innefattar dels de som är förankrade på 
arbetsmarknaden med ständigt ökade krav på kvalifikationer och prestationer och 
dels den växande skaran obehövda som riskerar att hamna i långvarigt 
utanförskap. En snedvriden tids- och resursfördelning som kan få hittills oanade 
konsekvenser. Det är dessa övergripande och bitvis svåranalyserade tendenser i 
vår samtid som utgör rapportens utgångspunkter. Syftet är att undersöka 
levnadsförhållanden för dem som är förankrade i arbetslivet med krav på 
effektivitet och fortbildning och de som är obehövda och inte har en naturlig 
plats på arbetsmarknaden. Det handlar om tidfattiga och tidrika livsstilar som 
riskerar att skapa växande klyftor i vardagslivet vilket kan leda till nya 
ojämlikhetsmönster i det svenska samhället.  

En obalanserad tids- och resursfördelning för hushållen visar inte bara 
sårbarhetsmönster i arbetssituationen utan även i hem- och fritidsförhållandena. 
Utsattheten för tidrika visar sig främst i bristande sociala nätverk och socialt 
erkännande. För tidfattiga uppstår konflikter ur en mångfald av svårhanterliga 
sociala roller i och utanför arbetsmarknaden. Det ger snäva marginaler gentemot 
arbetslöshet, ohälsa och individualiserade misslyckanden. 

Studien bygger på 24 intervjuer i Sävsjö kommun. Urvalet består av män och 
kvinnor med olika social och kulturell bakgrund. En undersökningsgrupp med 
individuella skillnader både ur ett ekonomiskt perspektiv och när det gäller 
uppfattningar om den självupplevda tiden. 

Ur det empiriska materialet framträder fem kategorier eller livsformer i 
lokalsamhället. De fördelas utefter levnadsförhållanden i brytpunkten mellan tid 
och pengar och består av de karriärbundna, de obehövda, de oberoende, de 
omhändertagande och de balanserade.  

För de karriärbundna handlar ansträngningar och motiv om mer än karriären i 
arbetslivet. Förhållandena definieras av att hela livssituationen präglas av ett 
arbete som spränger tidsramar och måste övervinnas i flytande och tillfälliga 
strukturer och processer. Det lustfyllda arbetet har öppnat dörrar mot 
självförverkligande i form av klassresor, genom karriär i företag eller inom 
offentlig organisation. De obehövda är i första hand så i förhållande till 
arbetsmarknaden. Deras situation präglas av att de på grund av arbetslöshet eller 
långtidssjukskrivning inte har en naturlig plats på arbetsmarknaden då deras 
resurser inte efterfrågas. Vidare handlar det om de oberoende som befinner sig 
utanför arbetsmarknaden, trots att de är i arbetsför ålder, med relativt god tillgång 
till både tid och pengar. De har självmant ställt sig utanför arbetsmarknaden och 
försörjer sig på eget kapital och privata försäkringar, i något fall delvis även ur det 
offentliga pensionssystemet. De omhändertagande har de karriärbundnas 
arbetsrelaterade bekymmer och de obehövdas ekonomiska. De har antingen ett 
människovårdande yrke, är ensamstående med vårdnad om barn eller befinner sig 
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i en familjesituation som kräver omvårdnad av andra familjemedlemmar. Och till 
sist, de balanserade, som har relativt god balans mellan tid och ekonomiska resurser 
i vardagslivet. De har alltså en någorlunda jämn fördelning mellan arbete och 
privatliv i sina levnadsförhållanden.  

Sammantaget har alltså det empiriska materialet brutits ner i fem olika sätt att 
hantera balansen mellan arbete och privatliv. Att på detta sätt kategorisera 
intervjumaterialet är inte problemfritt. Mitt syfte är att genom denna studie få en 
första inblick i de problem som uppkommit över tid och vilka verktyg som finns 
tillhands för att lindra de eventuella effekterna i vardagslivet. Det ska också sägas 
att det är var deltagarna befinner sig idag som avgör hur hushållssituationen ser 
ut. Det betyder inte att de är predestinerade eller fastlåsta i en livsform som inte 
kan förändras.  

Resultaten visar att det finns uppenbara skillnader i levnadsförhållandena 
mellan olika livsformer i undersökningen, speciellt mellan de karriärbundna som 
är inne i yrkeslivet och de obehövda som hamnat utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden. Den karriärbundna livsformen har fått dominerande ställning i 
levnadsförhållandena som ställer delvis nya krav på hur arbetet ska utföras och 
utvecklas. Högt tempo och stor arbetsbörda på flera arenor i vardagslivet 
förutsätter en mångfald av sociala roller som kan leda till rollkonflikt med stress 
och ohälsa som följd. Aktiva arbeten med höga arbetskrav tillsammans med en 
hög kontroll och inflytande över arbetet ser inte ut att skapa rollkonflikter i 
samma utsträckning.  

Samtidigt sker en polariserande tendens på arbetsmarknaden där de med få 
sociala roller utsätts för negativ stress i ett utanförskap som nekar dem socialt 
stöd och inflytande över livssituationen. Några få bland de obehövda har lyckats 
skapa informella nätverk utanför arbetsmarknaden, men det sker endast i 
undantagsfall i undersökningen. Arbetsmarknadens betydelse blir tydlig då de 
som gjort sig ekonomiskt oberoende överväger att åtminstone på halvtid ta ett 
jobb för att utöka sina sociala nätverk. Ur ett helhetsperspektiv ser det ut som om 
det inte bara är försörjningen och tidsbudgeten som är knuten till arbetet. Även 
de sociala nätverken är i högsta grad bundna till arbetsmarknaden vilket får 
konsekvenser, både för de som är fattiga på tid och har svårt att hinna med 
sociala relationer utanför arbetet och för de arbetslösa med begränsade sociala 
kontakter i utanförskapet. 

Det kommer även fram att den solidariska inställningen till arbetet, främst 
inom vård- och omsorgssektorn, har kunnat anpassa sig till arbetets 
omorganisering och effektivisering allra sämst, mycket beroende på att de 
människovårdande yrkena inte kan rationaliseras i samma utsträckning som 
tekniska och maskinella utan att det uppkommer risker för ohälsa.  

En annan slutsats är att många förändringar som kräver mycket tid och pengar 
sker samtidigt i livscykeln. Något som gör att individen ser sig tvingad att töja på 
gränserna i sin tids- och penningbudget vilket i sin tur kan vara en bidragande 



 

7 

orsak till ohälsa under denna fas i livet. Men ohälsotalens orsaker behöver inte 
enbart vara kopplade till arbetslivet. Svårbemästrade hemförhållanden med ansvar 
för sjuka föräldrar, ensam vårdnad av barn, att leva med få sociala relationer eller 
att inte klara av att upprätthålla sina sociala roller i och utanför arbetslivet visar 
att hänsyn måste tas till levnadsförhållandena i stort när lösningar ska hittas för 
den enskilde. 

En annan iakttagelse är att de som står utan tidsliga och ekonomiska resurser, 
de omhändertagande, inte nödvändigtvis är i en beroendesituation. Även om det 
förekommer beroendesituationer inom kategorin är det i själva verket vanligare 
att någon i sin tur är beroende av stöd och hjälp från de med begränsad tids- och 
ekonomiskt kapital. En samhällsinsats som inte belönas, varken i tid eller pengar.  

En obalans mellan tid och pengar är ett hot mot jämställdheten. Kvinnans 
ökade delaktighet i arbetslivet har inte reducerat ansvarsfördelningen i hem- och 
fritidsförhållandena i samma utsträckning. En mångfald av sociala roller är något 
bra och utvecklande till en viss gräns eller nivå. När den nivån inte är balanserad 
och när kvinnan har ett större ansvarsområde i vardagslivet upprätthålls 
strukturella skillnader mellan könen. 

Samhällets individualiseringsprocesser skapar risker och krympande marginaler 
i vardagslivet. När socialt erkännande till stora delar är förankrat i arbetslivet 
individualiseras misslyckandena i utanförskapet. Ökat tryck på enskilda individer 
begränsar handlingsutrymmet och krymper marginalerna, både för de som är 
förankrade i ett hektiskt arbetsliv och de som hamnat utanför. Utanförskapet har 
även en stark förankring i bristen på ekonomiska resurser. Studien visar att en 
otrygg försörjning utan långsiktiga och genomgripande lösningar varken ökar 
chanserna att komma tillbaka in på arbetsmarknaden eller bidrar till att utveckla 
sociala nätverk i vardagssituationen. 

Medan de offentliga kostnaderna för ohälsa och arbetslöshet ökar så tilltar 
även de personliga problemen som ligger bakom i omfattning. Ett perspektiv 
som tar hänsyn till hela livssituationen visar att det finns flera komplexa 
svårigheter i människors vardagsliv som tillsammans skapar krympande 
marginaler för flera livsformer i samhället. Frågan är om vi kan lösa nya problem 
med gamla system eller om vi genom det endast skapar falska förhoppningar. 
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Förord 
En av de första personer jag fick kontakt med i Sävsjö var Elna Nilsson, 
författare till en bok om Sävsjös historia. Sävsjö – ett samhälles liv och utveckling vid 
stambanan (1998) blev en första inblick i det samhälle som jag i drygt ett och ett 
halvt års tid har återkommit till. Hos henne skulle jag sitta några veckor senare 
och dricka kaffe medan hon berättade historien om Jonas Brunk som gav sig ut i 
världen från en gård i Komstad strax utanför Sävsjö i början på 1600-talet. Som 
kapten på ett Holländskt handelsfartyg hamnade han så långt bort som Indien 
innan han återvände till Holland och gifte sig 1638. Året därefter reste han tvärs 
över Atlanten till Nya Amsterdam, köpte land av indianerna och startade 
tobaksplantage. Han bodde i ett stort stenhus dit både lokalbefolkningen och 
nybyggarna bjöds in, för när det skulle lösas konflikter gick man hem till ”the 
Brunks”. Han dog 4 år senare, men platsen skulle leva kvar. Nya Amsterdam blev 
New York och Brunks tobaksplantage blev the Bronx. 

Jag vill tacka Elna för att hon ville dela med sig av sin kunskap om Sävsjös 
historia och för genomläsningen av delar av rapporten innan den gick till tryck. 
Jag vill tacka alla intervjuade som på ett aktivt sätt har bidragit till framställningen 
av denna rapport. Utan Er skulle den aldrig blivit av.  

Tack också till Mats Werning på Länsarbetsnämnden i Jönköping, Susanne 
Rundqvist och Emma Wallin på Försäkringskassan i Jönköping för stöd och 
fortgående dialog. Länsarbetsnämnden har varit huvudman i detta projekt som 
har finansierats av Europeiska socialfondens Artikel 6. Denna rapport ingår i ett 
av fyra arbetsområden inom projektet som gått under namnet ”Ett friskare 
arbetsliv”.  

Representanter för Sävsjö kommun har också bidragit till att undersökningen 
gått att genomföra på plats, i synnerhet Caroline Palmqvist, personalchef på 
Sävsjö kommun, John Landin och Jan Brandin som tålmodigt har stått ut med 
frågor och krav från min sida. Tack också till Göran Ahlqvist, rektor på 
Aleholmsskolan, för uppgifter kring ungdomars situation i Sävsjö. Till sist även 
ett tack till min handledare, Tapio Salonen, för genomläsning och kommentarer. 
Dylikt tack även till Jonas Åberg och Rickard Ulmestig på IVOSA, Växjö 
universitet. 

 
 
Växjö den 19 oktober 2005 
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1 Bakgrund 

1.1 Vill vi ha mer tid eller mer pengar? 
I en internationell undersökning som gjordes efter millennieskiftet ställdes en 
enda fråga: ”Om du får välja mellan det ena och andra, men inte båda – skulle du 
då föredra mer tid eller mer pengar?” I Europa och Nordamerika svarade de 
flesta att de föredrog ”mer pengar”. I Indien, Filippinerna, Vietnam, Thailand 
med flera utvecklingsländer svarade de flesta ”mer tid” (Hörberg 2001). 

Att svaret skulle vara så entydigt är förvånande med tanke på att 4 av 5 
svenskar anser att de arbetar i hög eller mycket hög arbetstakt samtidigt som 
välfärdsstatens utgifter för de som hamnat i långtidssjukskrivningar och förtida 
pensioneringar ökat dramatiskt under de senaste årtiondena. Mer tid är ur det 
perspektivet rimligt att begära för de arbetande. Mer pengar skulle det däremot 
finnas behov av för en ökande grupp i arbetsför ålder som har svårt att över 
huvud taget komma in och få en trygg inkomst på arbetsmarknaden. Denna 
uppdelning av människor blottar en obalans som inte fått särskilt stort utrymme, 
varken i forskningen eller i den politiska debatten. 

Ändå är svaret att mer pengar är det som föredras egentligen inte särskilt 
överraskande med tanke på att västvärldens samhällssystem är starkt förankrat i 
kapitalistiska värderingar och en hög arbetsmoral. Med industrialismen skapades 
en arbetsetik som betonade vikten av hårt arbete för Guds ära. En form av 
systematisk självkontroll där människan ställdes inför alternativen; att bli utvald 
eller fördömd. Fabriken blev den viktigaste övervakande institutionen samhället 
(Weber 1978, Bauman 1999, McKay m.fl. 1992, Svensson & Orban 1995). 
Individualiseringsvågen efter andra världskriget, som skulle frigöra människan 
från traditionens bojor, förvandlade långtidsarbetslöshet och 
långtidssjukskrivningar från samhällsproblem till personliga misslyckanden. 
Sociala problem fick därmed minskad politisk betydelse (Beck 1998).  I Sverige 
blev denna utvecklig tydlig under den ekonomiska krisen på 1990-talet då 
förändrade arbetsvillkor var en bidragande orsak till ökade långtidssjukskrivningar 
och förtidspensioneringar bland befolkningen (Jans 2003, Marklund & Wikman 
2000). Arbetaren äger visserligen en trygghet, men den kan när som helst gå 
förlorad och måste därför försvaras, även om arbetet är tröttande och 
underbetalt. Därför blir hans eller hennes beteende till stor del styrt av rädsla att 
hamna på samhällets botten (Bourdieu 1999). Detta visar att yrke och identitet 
fortfarande är starkt förbundna med varandra och sätter stor prägel på vårt sätt 
att leva, inte bara som en viss uppsättning arbetsuppgifter, utan yrket får även 
konsekvenser för individens sociala status, ekonomiska situation och möjlighet att 
utöva makt (Lindgren et al. 2001). En obalans mellan tid och pengar kan med 
andra ord innehålla dolda processer och upprätthålla sociala orättvisor som utan 
djupare analys kan vara svåra att upptäcka. 
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Det moderna arbetarsamhällets framväxt har även haft andra effekter på 
människors situation. Den svenska välfärdsstaten har efter andra världskriget 
mildrat de negativa effekterna av arbetslöshet, sjukdom och ålderdom som 
tidigare varit vanligt folks gissel. Industrisamhällets fördelningspolitiska 
utveckling medförde även en demokratiserande utjämning av tid och pengar. 
Majoriteten av befolkningen hade tidigare varit både tidfattiga och penningfattiga, 
medan minoriteten var tidrik och penningrik (Lindskog 2002). Långa perioder av 
tämligen låg arbetslöshet och relativt hög tillväxt fick en majoritet att inte bara få 
mer pengar att röra sig med utan även mer tid. De senaste decennierna har 
emellertid inneburit förändringar som fått perspektiven att förskjutas ytterligare. 
Det har fört med sig att människor polariseras i två ”nya” samhällsklasser. Den 
ena är tidsrik och penningfattig. Den andra är tidfattig och penningrik. Statistik 
på arbetade timmar verkar bekräfta en sådan uppdelning och gör gällande att 
antalet faktiska lönearbetstimmar fördelat på den svenska befolkningen gradvis 
har minskat (SCB:s AKU och befolkningsstatistik 2004a). Det ser alltså ut som 
om ett antal utvalda arbetande har till uppgift att försörja allt fler. Medborgarnas 
inkomsttrygghet ser ut att vara hotad på nytt då det sker en ojämnare fördelning 
av lönearbetet samtidigt som de offentliga välfärdssystemen visar en bristande 
förmåga att skydda alla som står utanför lönearbetets krets (Enokson & Salonen 
2004). I det stora hela råder ingen brist på arbetsuppgifter i samhället. Det som 
saknas är snarare en socialt medveten tids- och resursfördelning (Enokson 2005).  

Några av orsakerna till en ojämnare fördelning av lönearbetet hittas sannolikt i 
att de yrkesarbetande får allt svårare att värja sig mot arbetsrelaterad ohälsa 
samtidigt som kraven att komma in på arbetsmarknaden för dem som står 
utanför har blivit högre (Marklund & Wikman 2000, Salonen 2000). 
Arbetsdelningen, med tiden som kontrollinstrument, har skapat en situation där 
just arbetet och tiden blivit differentierande principer i det senmoderna samhället. 
Det gör att vi står inför en politisk situation där inkomsttryggheten tycks vara 
hotad av såväl en ojämnare fördelning av lönearbetet som de offentliga 
välfärdssystemens bristande förmåga att skydda de som står utanför 
arbetsmarknaden. Den ojämna fördelningen av tid och pengar kan i själva verket 
vara grogrunden för nya ojämlikhetsmönster i det svenska samhället. Det är dessa 
bitvis svåranalyserade tendenser som ligger till grund för min undersökning.  
 

1.2 Hänger alla med i utvecklingen? 
Trots att det svenska samhället har hämtat sig från den ekonomiska nedgången 
vid 1990-talets början är inkomsttryggheten hotad av såväl en ojämn fördelning 
av lönearbetet som de offentliga välfärdssystemens oförmåga att skydda dem som 
står utanför. Sedan hösten 1997 har det skett en ekonomisk uppgång i traditionell 
BNP-utveckling och Sverige har aldrig, som nation betraktat, varit rikare (SCB 
2004b). Många har fått del av uppsvinget men fördelningen av resurser, sett i tid 
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och ekonomi, väcker grundläggande frågor om välfärdsbyggets fortsatta 
utveckling. Förutom de mest uppenbara tecknen på kortsiktiga problem med 
massarbetslöshet och ansträngda offentliga system har nittiotalet fört med sig 
kvardröjande, och kanske mer långsiktiga och systemrelaterade, problem i 
fördelningen av lönearbete och välstånd i befolkningen.  

I jämförande diskussioner förekommer svepande analyser från både forskare 
och samhälldebattörer där industrisamhället beskrivs som en fastlåst 
samhällsstruktur medan dagens postindustriella samhälle utmålas som 
föränderligt och med oändliga individuella möjligheter (bl. a Lash 1990, Lyon 
1998, Urry 2000). Då ska man ha i minnet att långt ifrån alla har en rättvis chans 
att ta del av de nya nätverk och virtuella mötesplatser som erbjuds genom 
teknikens utveckling och identiteternas individualisering. Istället avtäcks en klyfta 
mellan dem som inte klarar den nya tidens krav och de som bättre kan ta tillvara 
dess resurser. Social tillhörighet har på många sätt kommit att bli en handelsvara, 
en jakt på positioner och konsumtionsrelaterad identifikation, starkt förankrat i 
lönearbetet och de personliga meriter och förmåner som är knutna till 
arbetsmarknaden. 

På 1990-talet skruvades trycket på arbetsmarknaden upp till en nivå som fört 
med sig kvardröjande och mer långsiktiga problem i fördelning av lönearbete och 
välstånd i befolkningen. Den etablerade arbetskraften inordnar sig i den delvis 
nya lönearbetsmodellen till den grad att den riskerar att bli en tvångströja med 
utbrändhetsfenomen, långtidssjukskrivningar och förtida pensioneringar som 
följd. Samtidigt får alltfler i arbetsför ålder inget fotfäste i arbetslivet. I synnerhet 
gäller detta lågutbildade ungdomar och äldre, immigranter som kommit till 
Sverige under senare år och ensamförsörjande kvinnor (Marklund & Wikman 
2000, Salonen 2000). Oförmågan att hantera dessa två slags senmoderna 
obalanser antyder en uppdelning mellan de som har och de som inte har 
tillräckligt med tid respektive pengar.  
 

1.3 Framtida välfärdsstatliga problem 
Som bakgrund till denna undersökning skärskådas statistik och tidigare forskning 
som finns tillgänglig. Nedan följer fyra förhållanden som belyser begrepp knutna 
till problem som dagens svenska välfärdsstat står inför. 
 

1.3.1 Förändrad arbetsmarknad – långtidssjukskrivningar och förtida 
pensioneringar 
Arbetsmarknaden och arbetsmiljön har genomgått stora förändringar under 
1990-talets lågkonjunktur. En av dessa var att arbetslösheten sköt i höjden vilket 
gav osäkra försörjningssituationer och ökad ohälsa. Anställningstryggheten 
naggades i kanten då organisationer skulle slimmas, vara mer flexibla och 
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kostnadseffektiva. Överdrivna krav ökade utsattheten och risken för sjuklighet 
och sjukfrånvaro. I dagsläget står fler människor än på mycket länge utanför 
arbetslivet (Marklund & Wikman 2000 s.9-10). 

För många grupper av arbetstagare har effekterna av lågkonjunkturen i början 
på 1990-talet blivit långvariga. Arbetslösheten steg snabbt till mycket höga nivåer. 
Det kärva läget på arbetsmarknaden gjorde att de fackliga organisationerna ökade 
sitt samarbete med arbetsgivarna genom avsteg från turordningsreglerna för att 
därigenom stärka företagen och trygga sysselsättningen. Samtidigt ökade 
beviljandet av förtidspensioner mycket starkt under 1992 och 1993. Delvis 
berodde detta på den djupa konjunkturnedgången med påföljande utsortering av 
arbetskraft, men också på att många förtidspensionerades sedan långa 
sjukskrivningsfall undersökts av försäkringskassorna. Efter en svag nedgång i 
mitten av nittiotalet har nybeviljade förtidspensioner åter ökat och det som är 
mest oroande med de senaste årens utveckling är att det skett en stark ökning av 
förtidspensionerade personer under 50 år. Aldrig tidigare har en så stor del av 
arbetskraften i åldrarna 16-49 år beviljats förtidspension. Förtidspensioneringarna 
har i själva verket minskat mest bland de äldre (60-64 år). Samtidigt har den 
psykosomatiska ohälsan ökat markant enligt SCB:s undersökningar av de svenska 
levnadsförhållandena (Jans 2003). 

Visserligen befinner sig många i utbildning, men samtidigt har 
långtidssjukskrivningarna och förtidspensionerna ökat, liksom andelen som inte 
sökt arbete över huvud taget eftersom arbete inte finns att få. Det har även skett 
en ökning bland dem som lämnar arbetsmarknaden före ålderspensioneringen 
med stöd av avtalspensioner eller privata pensioner (Marklund & Wikman 2000 
s.9-10). 
 

1.3.2 Ojämn fördelning av ett minskande antal lönearbetstimmar 
Ett annat problem som uppkommit de under senaste 10 åren är en allt ojämnare 
fördelning av ett minskande antal lönearbetstimmar. Antalet personer utanför 
arbetskraften har ökat, men de arbetslösa har inte bara blivit fler, en allt större 
andel har också blivit arbetslösa under längre tid. De som blir kvar på de lägsta 
utbildningsnivåerna drabbas hårdast och får allt svårare att hävda sig då 
inflytandet på arbetsmarknaden begränsas (Wikman 2000). 

En intressant iakttagelse är att 15 % av arbetskraften i Sverige jobbar mer än 
45 timmar per vecka. Sverige har alltså en stor grupp människor som jobbar 
relativt många timmar. Men vi har också en stor grupp som arbetar få timmar i 
jämförelse med andra länder i Europa (SOU 2002:22). Med tanke på att antalet 
arbetade timmar sammanlagt i Sverige är relativt konstant, trots att antalet 
personer i arbetsför ålder (18-64 år) ökat kraftigt sedan 1980, ser det ut som om 
en allt mindre del av befolkningen får försörja allt fler. Det finns även en skillnad 
i utvecklingen mellan mäns och kvinnors redovisade förvärvsarbete. För män har 
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det genomsnittliga antalet veckotimmar i förvärvsarbete minskat från ca 31 
timmar i början av 1980-talet till ca 27 timmar under de senaste åren, en 
minskning med 4 tim/vecka eller med ca 13 procent. För kvinnor har trenden 
istället varit svagt uppåtgående under den aktuella perioden. I genomsnitt har 
kvinnornas förvärvsarbete ökat från ca 19 tim/vecka i början av 1980-talet till 
drygt 20 timmar/vecka vid 2000-talets inledning. Däremellan har den varierat 
såväl uppåt som neråt med en topp på ca 21 timmar/vecka vid 1980-talets slut.  

Sammantaget kan vi konstatera att antalet faktiska lönearbetstimmar fördelat 
på den arbetsföra befolkningen gradvis har minskat i Sverige och då inte enbart 
som en tillfällig effekt av sysselsättningskrisen vid 1990-talets inledning.  För att 
klara samhällets produktionssystem skulle var och en i åldern 18-64 år behöva 
lönearbeta ca 24 timmar per vecka. Detta skulle motsvara knappt fem timmars 
arbetsdag för alla (SCB:s AKU och befolkningsstatistik 2004a).  
 

1.3.3 Ökat antal personer i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden 
Enligt en studie kring ungas ekonomi och etablering (Salonen 2003) har 
ungdomstiden blivit åtskilliga år längre som följd av förlängd ungdomsutbildning, 
arbetslivets förändrade karaktär och uppskjuten egen familjebildning. Allt fler är i 
allt högre ålder ekonomiskt beroende av sina föräldrar. Ungdomskullarna 
polariseras i och med att antalet unga som saknar gymnasiekompetens ökar, 
liksom andelen unga med mångåriga högskoleutbildningar. Till detta ska läggas de 
osäkra och tidsbegränsade anställningar som har halverat antalet 
förvärvsarbetande 19-20 åringar under en tjugoårsperiod. Andelen 
långtidsarbetslösa unga har ökat, kontantmarginalerna har krympt vilket lett till en 
ökad ekonomisk sårbarhet. Till de marginalhotade ungdomarna hör även den 
ökande gruppen som varken arbetar eller studerar. Bland 19-20 åringar har 
andelen fördubblats det senaste decenniet. Det har fört med sig att allt fler 
ungdomar har inkomster under socialbidragsnivån vilket ökat bidragsberoendet 
dramatiskt. 

Trots att den demografiska utvecklingen med minskade ungdomskullar under 
1990-talet borde ha underlättat ungdomars etableringsmöjligheter har en sådan 
utveckling inte skett. Utöver detta går ungas utdragna etableringsvillkor stick i 
stäv mot den svenska välfärdsstatens regel- och trygghetssystem. Frågan är hur 
dessa system i framtiden kan bemöta ungas förändrade livsvillkor. Risken för 
livslånga ojämlikhetsmönster är överhängande. Att hänvisa stora delar av 
ungdomskullarna till socialbidrag och betrakta dem som en samhällsbelastning är 
en indikation på systemfel och ett omfattande mänskligt och ekonomiskt slöseri 
(Salonen 2003). 
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1.3.4 Allt fler utanför offentliga försörjningssystem 
Som tidigare nämnts förändrades det offentliga trygghetssystemet under 1990-
talet (Jans 2003, Wikman 2000, Marklund & Wikman 2000). Med 
lågkonjunkturen växte även ett ökande antal arbetsmarknadsprogram fram där 
kvantitet och kortvariga praktikplatser prioriterades framför kvalitet och 
kontinuitet i arbetsmarknadspolitiken. Dessutom har omfattningen av antalet 
personer som saknar ersättningsskydd från arbetslöshetsförsäkringen ökat 
markant under 1990-talets krisår. Det beror på att kvalifikationsreglerna till 
arbetslöshetsförsäkringen har blivit hårdare och att de arbetslösas skyldigheter har 
utvidgats i åtgärdsprogrammet. För många räcker det inte längre att stå som aktivt 
arbetssökande och ”till arbetsmarknadens förfogade” genom de statliga 
arbetsförmedlingarna, kraven har utökats till att även gälla kommunal 
projektverksamhet. Arbetslöshetsförsäkringen har i den bemärkelsen blivit en 
omställningsförsäkring för de redan etablerade medan tröskeln höjts för dem som 
inte kunnat ta sig in (Salonen 2000). 
 

1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis pekar ett antal tydliga indikationer på en tilltagande obalans 
mellan tid och ekonomiska resurser i befolkningen. Vi kan notera att: 

 
 antalet lönearbetstimmar i genomsnitt minskar och tycks fördelas alltmer 

ojämnt i befolkningen. 
 arbetsmarknadens förändrade profil och krav ökar antalet 

långtidssjukskrivningar och förtidspensioner. 
 andelen personer i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden fortsätter 

att öka, även ifall man tar hänsyn till den förlängda ungdomsutbildningen. 
 andelen av befolkningen som står utanför de offentliga försörjningssystemen 

gradvis ökar. 
 
Dessa förändringar pekar sammantaget mot en tilltagande polarisering i den 
svenska välfärdsutvecklingen. Det är framförallt trenden med alltfler människor 
utanför arbetslivet och ett alltmer påfrestande arbetsklimat för dem som är kvar 
som har gjort att den svenska välfärdsmodellen med en strikt 
inkomstbortfallsprincip ställs på nya svåra prov. En tendens är att ökade 
långtidssjukskrivningar och en minskning av nya förtidspensioneringar tar ut 
varandra bland de äldre i arbetskraften. Den som inte beviljas förtidspension 
fortsätter istället som sjukskriven i ett försök till individanpassning i glappet 
mellan olika ersättnings- och bidragssystem utan att det sker några 
genomgripande förändringar. Frågan är vad som händer med ett samhälle som 
håller fast vid en arbetsetik som inte har en solid förankring på arbetsmarknaden? 
Vilka vinner på att vi har ett sådant system? Är det försvarbart att försöka få en 
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jämnare fördelning av tidsresurser genom att aktivera arbetslösa och 
bidragstagare i åtgärder utan att samtidigt få en jämnare fördelning av de finansiella 
resurserna? Att få redan penningfattiga personer att också bli tidsfattiga löser 
sannolikt inga problem, vare sig för de enskilda individerna eller för samhället i 
stort. 
 

1.5 Disposition 
Efter att ha resonerat kring förutsättningarna till denna rapport presenteras i 
kapitel 2 en problembeskrivning som förklarar innebörden av tidfattigdom och 
tidrikedom. Därefter följer syftet som ligger till grund för de frågeställningar som 
ska besvaras under arbetets gång följt av de avgränsningar som ansetts vara 
nödvändiga för att inte missa målet med undersökningen. I kapitel 3 beskrivs hur 
arbetet har gått till, från första kontakten med representanter för Sävsjö kommun 
till planeringen och utförandet av intervjuerna. Här presenteras också den metod 
som används. Kapitel 4 är ett kapitel om Sävsjö som undersökningsort för att 
visa några av de förutsättningar som ligger till grund för arbetet. Efter det följer 
en framställning av empirin med en tämligen fyllig redovisning av intervjuerna. I 
kapitel 5-7 beskrivs de olika teman som undersökningen vilar på. Kapitel 5 
behandlar lönearbetsförhållandena, kapitel 6 hemarbetsförhållandena och kapitel 
7 fritidsförhållandena. I varje kapitel finns även sammanfattningar som summerar 
de olika kategoriernas beskrivningar av sina vardagsliv. I kapitel 8 redovisas 
helhetsintrycken och svaren på de fasta frågorna som ingår som en del av 
intervjun. Därefter följer vilka vidare frågeställningar som framkommit under 
arbetets gång. Avslutningsvis höjs abstraktionsnivån i en summering av de 
viktigaste slutsatserna i undersökningen. 
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2 Syfte och problemformulering 

2.1 Problembeskrivning 
En polarisering av tids- och resursfördelningen ser ut att ha fått fäste i det 
svenska samhället. Detta ställer till växande oreda i såväl krassa ekonomiska 
termer som i djupare social och samhällelig mening. Det handlar om ”de 
tidfattiga” som hängt med i senare års föränderliga arbetsliv med ökade krav på 
kvalifikationer, prestationer och bundenhet till lönearbete i tid och identifikation. 
Det är bland den etablerade kärnarbetskraften som långtidssjukskrivningar, 
utbrändhetsfenomen och förtida pensioneringar nu med oroväckande kraft slår 
genom. Fyra av fem sysselsatta anser att de numera arbetar i hög eller mycket hög 
arbetstakt, jämfört med drygt hälften i genomsnitt i EU (SOU 2002:22). Även om 
ett lustfyllt arbete med högt arbetsuttag kan vara en positiv erfarenhet är det 
många som tvingas inordna sina liv efter lönearbetsmodellen till den grad att den 
blir en tvångströja som tenderar att styra deras liv på ett oönskat vis. Obalansen 
mellan god ekonomi och dålig tid medför ett tilltagande tryck på nya privata och 
samhälleliga lösningar (Svensson 2004, Socialförsäkringsboken 2003).  

Parallellt har en andra problematik växt fram. Det handlar om alla de 
människor som i arbetsför ålder blir hänvisade till ”de resursfattigas” skara. Trots 
att den öppna arbetslösheten gått ner periodvis har antalet personer som står 
utanför arbetskraften ökat under det senaste årtiondet. Detta även när man tar 
hänsyn till den förlängda ungdomsutbildningen. Bland de hundratusentals 
arbetsföra människor som inte efterfrågas av det föränderliga arbetslivet återfinns 
i synnerhet lågutbildade ungdomar och äldre, immigranter som kommit under 
senare år samt ensamförsörjande kvinnor. Dessa ”resursfattiga” riskerar att 
hamna i beroendeställning gentemot sociala ersättnings- och bidragssystem. En 
utsatthet som hanteras genom särskilda lokala systemlösningar, oftast genom 
socialtjänstens försorg. 

Försöken att hantera innanförskapets gissel och utanförskapets knapphet har 
inte fått problemen att minska i omfattning. Det kan bero på att stödåtgärderna 
för att hantera dessa senmoderna obalanser sker var för sig och att ingenting har 
gjorts för att utveckla en mer enhetlig handlingsmodell i dessa frågor. Problemen 
med anknytning till de tidfattiga och ekonomiskt resursfattiga kostar det svenska 
samhället hundratals miljarder årligen och berör stora grupper, t.ex. barnfamiljer 
där den ojämna fördelningen av tid och pengar mellan olika familjeprofiler skapar 
olika slags sårbarheter och problem (Gustafsson & Lundberg 2004, 
Socialförsäkringsboken 2003). Oförmågan att hantera dessa två slags senmoderna 
obalanser i skenet av varandra kan i själva verket förstärka den tilltagande 
uppdelningen mellan dem som har och dem som inte har tillräckligt med tid 
respektive pengar. Istället för gränsöverskridande systemlösningar som bemästrar 
obalanserna hur ett helhetsperspektiv satsas politisk och professionell 
uppmärksamhet och kreativitet för att hantera problemen var för sig inom 
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traditionellt snäva policyfält. Utmaningen ligger i att ur ett helhetsperspektiv göra 
en jämförande studie mellan fördelningen av tids- och penningresurserna och den 
personliga upplevelsen av att leva ett gott liv. Det är alltså inte enbart krassa 
ekonomiska resurser som står på spel utan även individernas välbefinnande i 
djupare social mening. Debatten om människans förutsättningar på 
arbetsmarknaden i den svenska välfärdsstaten bör därför inbegripa, inte bara 
problemet med utanförskapets strävan efter tillhörighet och en plats på 
arbetsmarknaden, utan även innanförskapets allt svårare villkor för att hålla sig 
kvar. Anställda känner allt oftare sådan press att klara av sina ökade 
arbetsuppgifter att de ”går i väggen” medan andra tvingas till aktivitet med 
arbetsetiska argument. Det verkar som om reproduktionen av de system vi 
använder oss av för att få tillväxt och ett bra liv blir viktigare än de faktiska 
problem som systemet skapar. De negativa effekter som uppstår tillskrivs inte de 
makrosociala strukturer som upprätthåller uppenbara motsättningar och 
orättvisor. Problemen får istället bäras av enskilda individer i produktionen och de 
”resursfattiga” som har för låg utbildning eller på annat sätt inte når upp till de 
krav arbetsmarknaden ställer.  

Polariseringen mellan innanförskapets gissel och utanförskapets knapphet får 
även en specifik särprägel i relation till det frambrytande kunskapssamhällets 
betoning på den informerade och självständiga medborgarens ställning. 
Individens autonomi och självbestämmande får en förändrad innebörd i ett 
samhälle som alltmer bygger på flexibla arbetsvillkor samtidigt som lönearbete 
fortfarande är inträdesbiljetten till de offentliga trygghetssystemen.  

Detta sammansatta problemkomplex kräver en forskningsansats som förmår 
att belysa varierande sårbarhetsmönster, dels när det gäller den totalupplevda 
tiden och känslan av sammanhang i tillvaron. Dels när det gäller resurser som ger 
möjligheten att leva ett gott liv. Det obetalda egenarbetet, i hemmet och i sociala 
sammanhang, överstiger omfångsmässigt det betalda lönearbetet. Utformningen 
och fördelningen av hushållsnära tjänster och engagemang i olika sociala nätverk 
är jämsides med människors ställning i lönearbetsstrukturer centrala arenor i detta 
sammanhang. I resursdimensionen är det inte bara inkomstvariabler som spelar in 
utan också kunskaper, kontakter och sociala positioner.  
 

2.2 Syfte 
Studien utgår från arbetsliv och försörjning, levnadsförhållanden, hemarbete och 
fritid och hur vi gör för att få arbete och privatliv att gå ihop i vardagen. Urvalet 
utgörs av män och kvinnor med olika kulturell och social bakgrund och med olika 
resurser och förutsättningar. Avsikten är att försöka förstå vad vi som 
medborgare gör, och har gjort, för att disponera och påverka vårt vardagsliv.  

Undersökningen är förlagt till Sävsjö, ett specifikt avgränsat lokalsamhälle. En 
mindre ort bedömdes som lämplig för att undersöka obalanser i tid och resurser 
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för hushåll. Det har skett genom att kartlägga individers och hushålls upplevelser 
av såväl förutsättningar som effekter av sin tids- och resursfördelning. Syftet med 
undersökningen är att åskådliggöra individers handlingsstrategier för att hantera 
obalanser mellan tid och pengar i sin vardag.  
 

2.3 Frågeställningar 
Fördjupade analyser krävs för att styrka en hypotes om en tilltagande uppdelning 
utifrån delvis nya fördelningsmönster i skärningspunkten mellan tid och pengar. 
Finns det konkreta empiriska stöd för att en sådan polarisering av resurser 
verkligen går att urskilja? Studien ska även kartlägga hur behovet av tid och 
pengar är fördelat i Sävsjö. Har det skett några förändringar över tid? Vilka behov 
och vilka handlingsstrategier finns? Varför prioriteras vissa levnadsmönster 
framför andra? 
 

2.4 Avgränsningar 
Undersökningen bygger på djupintervjuer och innehåller ett tämligen rikt 
empiriskt material. Det är upplevelser av obalanser i vardagslivet som tas upp i 
första hand. Kompletterande analyser som skulle kunna vara av intresse, men 
som inte får plats i denna undersökning, är om den svenska generella 
välfärdsmodellen i allt högre grad tvingas anpassa sig till särlösningar i form av t 
ex individuella och företagsbaserade trygghetslösningar som privata daghem och 
skolor för de tidsfattiga och förstärkta särlösningar för de tidrika? Vad händer i 
ett samhälle där behovet av att leva ett gott liv försvåras av att lönearbete 
fortfarande är inträdesbiljetten till de offentliga trygghetssystemen? Svar på den 
typen av makrosociala frågor kan av utrymmesskäl inte analyseras i denna rapport 
som får betraktas som en pilotstudie på ett område som hittills är tämligen 
obeforskat. Det finns en hel del kvantitativt statistiskt underlag som på olika sätt 
mäter individers levnadsförhållanden och tidsanvändning (SCB 2004b, SCB 
2003), men det förekommer relativt få kvalitativa intervjuundersökningar med 
undantag för studier som behandlat förhållandet mellan könen (Nordenmark 
2004, Socialförsäkringsboken 2003, Tyrkkö 1999). Denna studie söker kunskap 
på ett område som förhoppningsvis kan ge en inblick i våra senmoderna 
levnadsförhållanden ur ytterligare ett perspektiv. 

Jag har inte för avsikt att generalisera materialet och säga något om Sverige i 
stort, det tillåter inte den metod jag använt mig av. Däremot kan materialet ge en 
bild av de problem och de lösningar som kan uppkomma i brytpunkten mellan 
tid och pengar. Vi har även en pågående debatt om de höga ohälsotalen och 
anställningsförhållandena i Sverige, något som denna rapport kan vara ett bidrag 
till. Förhoppnings kan den även öppna ögonen för några av de livsbetingelser 
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som präglar dagens vardagsliv, vilka skildras i såväl positiva som negativa termer 
av de intervjuade. 

I den tematiska framställningen kommer jag att utgå från tre arenor i 
hushållens vardag. Förutom lönearbetsförhållandena (kapitel 5) kommer jag att 
titta närmare på hemarbetsförhållandena (kapitel 6) och fritidsförhållandena 
(kapitel 7). Därefter följer en sammanfattning av helhetsintrycken innan de 
avslutande slutsatserna (kapitel 8). 
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3 Genomförande 
Pacemaking (2005) är ett forskningsprogram som inriktar sig mot den drastiska 
ökningen av stressrelaterad ohälsa och tar upp samspelen mellan stress, tid och 
teknologi i ett föränderligt samhälle. Med de svårigheter som arbetsliv och fritid 
idag skapar ska orsaker och möjliga åtgärder ses ur ett senmodernt perspektiv där 
förändrade levnadsmönster och stress förorsakar en kraftig obalans i människors 
levnadsvillkor. En utveckling som tagit fart parallellt med industrisektorns 
successiva övergång mot en kunskaps- och informationsbaserad arbetsmarknad. 

Länsarbetsnämnden i Jönköpings län visade tidigt intresse för Pacemaking-
gruppens arbete. Förutom denna undersökning startades ytterligare två i 
Jönköping under lundaprofessorerna Bodil Jönssons och Orvar Löfgrens ledning. 
Vid ett möte i Jönköping hösten 2003, tillsammans med företrädare för 
länsarbetsnämnden och försäkringskassan i Jönköpings län, spikades detaljerna 
för detta projekt där undertecknad genomfört undersökningen tillsammans med 
Tapio Salonen, handledare och en av forskningsledarna i Pacemaking-gruppen. 
Ett önskemål från bidragsgivarnas sida var att studien skulle äga rum i Jönköpings 
län. Valet hamnade hos Sävsjö kommun som ställde sig välvilliga till förslaget. 
Sävsjö är ett mindre lokalsamhälle med drygt 10 000 invånare. En av fördelarna 
att välja Sävsjö var att det inte förekom några extremer i fördelningen mellan tid 
och pengar. Man kan tänka sig att en stadsdel i en större stad skulle kunna bidra 
med resultat som endast var representativ för en liten del av befolkningen. I 
Sävsjö garanterades en stor spridning i undersökningsmaterialet. Negativt skulle 
kunna vara att kommunen var alltför homogen och inte skulle visa på några 
större olikheter bland invånarna, en farhåga som skulle visa sig ogrundad. Vid en 
jämförelse med Sverige i stort framkom heller inga extremvärden, även om 
arbetslösheten är något lägre i Sävsjö medan ohälsotalen är något högre (se 
nedan). 

Efter det första mötet med kommunledningen i Sävsjö etablerades kontakt 
med företrädare för kommunen. Deras erfarenheter gav en första bild av 
Sävsjöbygdens utveckling, viktiga industrigrenar och nuvarande inriktningar, både 
då det gällde arbets- som fritidsförhållanden. Tillsammans med kommunala 
representanter genomfördes besök på företag inom tillverkningsindustrin, 
kommunala och andra arbetsplatser där ytterligare kontakter kunde knytas. 
Därefter reste jag till Sävsjö kontinuerligt under våren 2004 och tog kontakt med 
representanter för fackföreningar, tidningsredaktioner, myndigheter och 
ytterligare arbetsplatser och projekt i kommunen. På det sättet kom jag att träffa 
människor som i sin tur kunde ge tips och råd hur jag kunde gå vidare.  

Eftersom studien ska fördjupa kunskapen kring individuella obalanser i 
vardagslivet var intervjuer som metod att föredra framför en kvantitativt 
utformad enkätundersökning. Syftet är att berättelser kring vardagslivets 
livsformer kan beskrivas och analyseras på ett ingående sätt med djupintervjuer. 
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Nackdelen är givetvis att det inte går att få statistisk signifikans i materialet, men 
det uppvägs av de personliga berättelser om hur obalanser mellan arbetsliv och 
privatliv hanteras i respektive hushåll. 
 

3.1 Urval och tillvägagångssätt 
Framåt sommaren 2004 började jag ta kontakt med möjliga intervjudeltagare. 
Endast en deltagare sade nej till att ställa upp och det berodde på att personen 
under perioden befann sig 25 mil bort. Tillvägagångssätten för att få kontakt med 
intervjupersonerna gestaltade sig på flera olika sätt. En medverkande fick jag 
kontakt med genom att lägga ut en förfrågan på arbetsförmedlingen med hjälp av 
personalen. I det fallet tog intervjupersonen kontakt med mig direkt. Fyra ställde 
upp genom förfrågan från personal på socialtjänsten där jag efter visat intresse 
från klienter hörde av mig och bokade tid för intervju. Genom att tillsammans 
med ombud från kommunen besöka och presenteras för personer på företag 
kunde jag efteråt ta personlig kontakt och göra förfrågan om intervju. I dessa fall 
fick jag en inblick i den verksamhet som personerna arbetade inom vilket gav 
möjlighet till vidare kontakter. Av de jag mötte gavs tre intervjutillfällen, främst 
med representanter med hög ställning inom sitt verksamhetsområde. Ytterligare 
ett spontant företagsbesök mynnade ut i intervju efter det att tid och plats bokats 
in till ett senare tillfälle. Tre av de medverkande fick jag kontakt med efter att ha 
gjort en förfrågan hos områdeschefer inom kommunal verksamhet. Personerna är 
alltså anställda av kommunen. En annan väg som skulle visa sig bära frukt var en 
fackförening vars medlemmar fick information av mig om projektet på plats. 
Även där mynnade besöket ut i kontakter med två intervjupersoner. Flest 
kontakter med invånare som var villiga att delta i studien fick jag genom ideella 
föreningar men det stannade till slut vid två medverkande. Ytterligare tre 
anställda inom stat och kommun kunde knytas till undersökningen genom 
telefonkontakt med respektive arbetsplats. Det stod vid denna tid klart att jag 
saknade representanter som hade både goda tidsliga och ekonomiska resurser. 
Efter att återigen varit i kontakt med representanter för kommunen kunde jag 
sent omsider göra tre intervjuer. Ändå var jag inte nöjd då den uppskattade 
medelåldern var relativt hög och unga vuxna saknades. Då jag i undersökningen 
endast är intresserad av deltagare i arbetsför ålder blev två ur denna kategori de 
sista att medverka, båda födda i mitten på 1980-talet. Sammantaget stannade 
antalet medverkande på 24 personer. Konsekvenserna av ett urval i den storleken 
är att resultaten inte går att generalisera. Däremot kan det ge en indikation på hur 
brytpunkten mellan tid och pengar gestaltar sig i lokalsamhället och bidra till en 
inblick i hur levnadsförhållanden ser ut för hushåll i vardagslivet. 

Intervjuerna påbörjades sensommaren 2004. Jag använde mig av ett rum i 
Sävsjö kommunhus ungefär en tredjedel av tillfällena, en tredjedel gjordes på 
intervjudeltagarens arbetsplats och en tredjedel ägde rum i deltagarens hem. 
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Urvalet utgjordes, som tidigare nämnts, av män och kvinnor med olika kulturell 
och social bakgrund och med olika resurser och förutsättningar. 

Under intervjutillfällena använde jag en intervjuguide med tre teman (se bilaga 
1). I den tog jag fasta på sociala och psykosociala händelser och brytpunkten 
mellan tid och pengar. Det första temat är arbetssituationen där arbetslivets 
förutsättningar och förändringar diskuteras och jämförs med den påtvingade eller 
självvalda arbetslösheten. Fördelningen av tid och pengar i förhållande till 
lönearbetssituationen och/eller försörjningssituationen är av centralt intresse. 
Likaså hur arbetet förändrats över tid och hur vi gör för att balansera tid och 
pengar i vardagslivet i relation till lönearbetet. Det andra temat gäller 
hemarbetsförhållandena och hur det obetalda arbetet påverkar familjesituationen 
och hemarbetsfördelningen mellan könen. Fördelningen av tid och pengar i 
förhållande till hemarbetsförhållandena närmar sig även frågor kring 
familjepolitik och hushållsnära tjänster. Det tredje temat belyser fritidens 
utformning och utbredning i förhållande till andra samhällsarenor. Här är det 
fritiden i förhållande till individens resurser och tillgång till sociala nätverk som 
analyseras. Fasta frågor fylldes i tillsammans med intervjudeltagarna innan och 
ibland även efter den bandade intervjuns slut. Alla intervjuer spelades in och 
skrevs ut i sin helhet. Intervjuerna var mellan 45 minuter och två timmar långa. 
Närvaron av bandspelare skapade vissa svårigheter och kan ha varit ett problem 
vid genomförandet, åtminstone i inledningen av intervjuerna. Inspelningarna 
kunde även vara hämmande individuellt och försvåra dialogen. I det stora hela 
fungerade genomförandet av intervjuerna bra, till stor del beroende på 
intervjudeltagarnas intresse och vilja att dela med sig av sina erfarenheter. 
 

3.2 Etiska överväganden 
När kontakt tagits med deltagarna skickade jag ut information om 
undersökningens syfte till dem som var intresserade via e-post eller brev (se 
bilaga 2). Inför varje intervju gick jag kort igenom hur den var upplagd och att 
den kunde avbrytas eller att frågor kunde hoppas över om de upplevdes för 
personliga eller helt enkelt för dumma. Det informerade samtycket mellan mig 
och den intervjuade omfattade även ett A4 (se bilaga 3) där jag framförde syftet 
och beskrev hanteringen av intervjumaterialet.  Här beskrevs också på vilket sätt 
jag gått tillväga för att inte avslöja de intervjuades identitet. Efter intervjun 
frågade jag om det fanns intresse om att få rapporten hemskickad när den låg klar 
och om det fanns möjlighet att ta ytterligare kontakt om så skulle bli nödvändigt. 

Slutligen kan sägas att jag omedelbart, i samband med bearbetningen av 
materialet, kodade om namnen på intervjudeltagarna. De namn som förekommer 
i rapporten är följaktligen inte intervjupersonernas egna. 
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3.3 Symboliskt kapital  
I studiens inledningsskede var jag på det klara med att jag ville tala med personer 
som var rika respektive fattiga på självupplevd tid. På så sätt försäkrade jag mig 
om att svårigheterna med att balansera tiden belystes från båda håll, det vill säga 
både av dem som upplevde tiden som knapp och dem som upplevde att de hade 
rik tillgång på tid. Men det var inte bara hur tiden upplevdes jag var intresserad 
av. De ekonomiska resurserna är minst lika viktiga för undersökningen när 
balansen i livet ska problematiseras. Därför var jag intresserad av 
intervjudeltagare med inbördes stora inkomstskillnader. Men hur och med vilka 
verktyg illustreras en sådan tankegång metodologiskt? Att materialet skulle samlas 
in genom intervjuer var en del av projektplanen för att få inblick i hushållens 
vardagsliv. Men hur skulle det insamlade materialet systematiseras?  

För att ordna eller systematisera det material som insamlats ställs 
metodologiska krav. Jag har av den anledningen tagit hjälp av Pierre Bourdieu 
(1991, 1999) som har en omfattande begreppsvärld kring de olika sociala fält som 
vi människor – mer eller mindre – är delaktiga på i vardagslivet. Jag ska inte gå in 
på hur dessa fält relaterar till varandra i detalj. Några av hans förklaringar kring 
symboliskt kapital och sociala fält, status och makt är emellertid av vikt i 
undersökningen och jag ska kort förklara innerbörden. När det gäller att se hur 
individer eller grupper är fördelade i det sociala rummet sker det, för Bourdieu, 
genom två differentieringsprinciper; ekonomiskt kapital och kulturellt kapital. I 
varje samhälle finns ett antal sociala positioner (klasser) som är förenade med 
relationellt betingade tillgångar. Konstruktionen av det sociala rummet synliggör 
Bourdieu genom ett fyrfältsdiagram, d v s en modell av hur makt och 
resursfördelningen sker mellan två givna kapital på det sociala fältet. Där 
representeras horisontalaxeln av starkt kulturellt kapital och svagt ekonomiskt 
kapital. Motsvarande ytterlighet består i svagt kulturellt kapital och starkt 
ekonomiskt kapital. Bourdieu använder på så sätt sociala fält för att tydliggöra det 
sociala rummets makt och resursbalans. Den resursbalans jag är intresserad av i 
denna undersökning är det ekonomiska kapitalet. Men då tids- och 
resursfördelningen ska granskas närmare bland intervjudeltagarna är det i denna 
undersökning tidskapitalet som står i centrum för kampen mellan de båda 
kapitalarterna eftersom de kollektiva motsättningarna i det sociala rummet är en 
motsättning i fördelningen av tid och pengar. De kapitalarter jag kommer att 
använda i min undersökning är därför i första hand ekonomiskt kapital och 
tidskapital. På så sätt uppstår det ett socialt rum där vi kan se hur vart och ett av 
de fem fält som bildas representerar varsin idealtyp eller kategori.  

En modell med två kapitalarter som beskrivs ovan är inte oproblematisk, detta 
av i huvudsak två skäl. Det första är att distinktionen mellan de båda inte kan 
fastslås som oföränderliga. Det är tvärt om en förutsättning att maktbalansen och 
resurserna på det sociala fältet kan rubbas och hela tiden gör så. För 
samhällsvetenskaperna är det ett underordnat problem då tolkningen är en del av 
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den vetenskapliga processen. Man ska dock ha i minnet att undersökningen är 
beroende av den tid och den kultur som den görs i. Ett annat huvudbry som 
uppkommer är om det överhuvudtaget går att omskapa Bourdieus modell genom 
att byta ut en kapitalart mot en annan. Vissa storheter på det sociala fältet går 
kanske inte att utesluta. Det kulturella kapitalet kan tyckas vara en självklar del av 
analysen, även i detta fall. För att undersöka sociala motsättningar och 
klassklyftor kan det dock vara intressant att byta perspektiv och se om 
tidskapitalet, i samspel med det ekonomiska, visar upp liknande eller helt nya 
mönster som kan berika kunskapen kring sociala orättvisor. 
 

3.4 Idealtypsmetoden – tidrika och tidfattiga i Sävsjö 
Jag ska nedan beskriva vad en idealtyp är och hur de kan användas i samspel med 
tidskapital och ekonomiskt kapital i det sociala rummet. Idealtypsmetoden 
innebär en konstruktion och ett förhållningssätt till det observerade som gör det 
möjligt att förstå företeelser som en illustration, inte som en total kartläggning 
utan som ett antal skisser (i detta fall fem) som ska bidra till förståelsen av 
abstrakta fenomen som en konkret helhet. Situationer ska kunna avgränsas från 
varandra och därmed framträda med de mest framträdande egenskaperna. 
Ramarna, eller villkoren, för skapandet av idealtyperna ska presenteras så att de 
utesluter varandra. Vissa typer kommer att gå in i varandra, det är oundvikligt. 
Däremot kommer de inte att kopiera varandra. Idealtypen ska inte till punkt och 
pricka motsvara något som finns i verkligheten. Inget konkret fall har samtliga 
kvalitéer som ingår i idealtyperna. Däremot ska dessa fall kunna representera en 
grupp och vara så verklighetstrogna att den skulle kunna finnas i verkligheten. I 
allmänhet förekommer dock endast vissa kvalitéer som ingår i idealtypen. Det 
innebär att flera som tillhör samma typgrupp kan göra det av olika skäl (Weber 
1983, Eneroth 1992 s.149-154). 

För att illustrera hur den upplevda tiden och den ekonomiska situationen 
relaterar till varandra använder jag kapitalbegreppet för att beskriva hur tiden 
(tidskapitalet) respektive pengarna (det ekonomiska kapitalet) är fördelat. I figur 1 
bildas fem idealtyper i skärningspunkten mellan tid och pengar. 
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Figur 1: Tidskapital och ekonomiskt kapital i det sociala rummet  
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Efter en analys av intervjumaterialet utkristalliseras fem kategorier eller livsformer 
i det sociala rummet. Det är uppenbart att de som tjänar mest pengar och 
samtidigt upplever sin tid som knapp hamnar i kategori 1. De som, tvärt om, har 
god tillgång på tid och samtidigt har en begränsad ekonomi hamnar i kategori 2.  
De som har god tillgång på både tid och pengar hamnar i kategori 3. De som 
upplever att de har knappt om både tid och pengar utgör kategori 4. Kategori 5, 
till sist, representeras av dem som upplever att de har någorlunda balans i 
tillvaron när det gäller tid och pengar. De fem kategorierna har sedan namngetts 
utifrån vad som kännetecknar individerna i varje kategori. Jag kommer framöver 
att benämna kategori 1 som ”de karriärbundna”. Kategori 2 som ”de obehövda”. 
Kategori 3 som ”de oberoende”. Kategori 4 som ”de omhändertagande” och 
kategori 5 som ”de balanserade”. Detta har jag gjort av två orsaker. Kategorier 
gestaltade med siffror blir enahanda och fyrkantiga och försvårar läsningen av 
texten. Det kan också vara svårt att komma ihåg och skilja på vad de olika 
kategorierna står för. Jag har därför namngett dem med tanke på att kategorins 
position tydligt ska kunna uppfattas. Den uppdelning som gjorts behöver inte 
överensstämma med intervjupersonens egen uppfattning om vilken kategori han 
eller hon har hamnat i. I själva verket ställs inte den frågan explicit till deltagarna. 
Kategoriseringen av deltagarna är alltså en bedömning gjord av mig som forskare, 
inte av intervjupersonerna själva. En bedömning som gjorts i samband med 
analysen av materialet. 

Några kommentarer angående kategoriernas namn kan vara på sin plats. Det 
är de karriärbundnas attityd till arbetet som bidragit till namngivningen. Den 
karriärbundna livsformen är dock mer än bara karriären i arbetslivet. Kategorin 
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definieras av att hela livssituationen präglas av arbetet som förlorat vissa 
grundläggande styrstrukturer som innefattar tid, rum och organisation. Den 
framkommer i arbeten som spränger tidsramar och där tiden inte är konstant 
utan måste övervinnas, därav skapas det gränslösa arbetet (Aronsson 2005). I det 
gränslösa arbetet är människan självreglerande med flytande arbetsuppgifter i 
tillfälliga strukturer och processer. Det förekommer ofta både kvantitativ och 
kvalitativ överbelastning. Med- och motgångar är individkopplade varpå 
människan tyngs av ogjort arbete. Det gränslösa arbetet ska jämföras med det 
instrumentella arbetet som har fasta tider och begränsat kvalitativt innehåll. 

När det gäller namnvalet för de obehövda var processen svårare. Jag försökte 
med de utsatta, men det skulle lika gärna kunna gälla andra kategorier men av 
andra skäl. De obrukbara förde tankarna till bruksvärde och relationen till 
arbetsmarknaden, men kändes ändå inte tidsenligt. Flera andra namn figurerade 
innan valet hamnade på de obehövda. Det skedde främst av två skäl: För det 
första är de obehövda så i förhållande till arbetsmarknaden. Deras situation 
präglas av att de på grund av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning inte har en 
naturlig plats på arbetsmarknaden då deras resurser inte efterfrågas. För det andra 
kom det fram i intervjuerna att de själva i viss utsträckning känner sig obehövda 
eftersom de förvägras en plats i samhället som ger socialt stöd och erkännande. 
En position som upplevs som misskrediterande och exkluderande, socialt som 
ekonomiskt. 

De oberoende, i sin tur, befinner sig utanför arbetsmarknaden, trots att de är i 
arbetsför ålder. De har relativt gott om både tid och pengar, är ekonomiskt 
självförsörjande och inte beroende av en arbetsinkomst. De omhändertagande, 
som har begränsade resurser när det gäller både tid och pengar, har antingen ett 
människovårdande yrke, är ensamstående med vårdnad för barn eller befinner sig 
i en familjesituation som kräver omvårdnad av andra familjemedlemmar. Och tills 
sist, de balanserade, som har lyckats balansera vardagslivet och har en någorlunda 
jämn fördelning mellan arbete och privatliv i sina levnadsförhållanden. 

Det är viktigt att påpeka att kategorierna är baserade på den empiri som 
samlats in. De utgör inte en färdig teoretisk modell som ska prövas i 
undersökningen. Kategorierna är inte heller permanenta utan kan vara 
övergående. Bland de omhändertagande kan t ex positionen till viss del förklaras 
av att de befinner sig tidigt i livscykeln. Det är alltså var intervjupersonerna 
befinner sig i brytpunkten mellan tid och pengar idag som avgör vilken kategori 
de hamnar i. Det betyder inte att de är predestinerade eller fastlåsta i en livsform 
som inte kan förändras. 

Det ska också sägas att begreppen tidrika och tidfattiga även fortsättningsvis 
kommer att användas för att förklara mer övergripande skillnader mellan å ena 
sidan, de karriärbundna och omhändertagande, å andra sidan de obehövda och 
oberoende. De syftar då enbart till att visa skillnader mellan kapital på tidsaxeln, 
inte de ekonomiska skillnaderna. Det som är tydligast i den distinktionen är att de 
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båda tidrika kategorierna i större utsträckning har en brist på sociala nätverk 
eftersom de inte har fast förankring på arbetsmarknaden. De tidfattiga har, i 
jämförelse med de tidrika, en brist på tid utanför arbetssituationen. 

I en bilaga (bilaga 4) följer en presentationen av intervjudeltagarna i de olika 
kategorierna. De visar på ett överskådligt sätt familjeförhållandena, 
boendeförhållandena, relationen till arbetsmarknaden och utbildningsnivån. 
Sammanlagt är antalet intervjuade i undersökningen 24 deltagare som är indelade 
i fem kategorier enligt följande: De karriärbundna är 7 till antalet, de obehövda är 
6, de oberoende är 3, de omhändertagande är 4 och de balanserade är även de 4. 

Kategoriernas förhållningssätt till de fyra teman som presenterades i början av 
detta kapitel utgör redovisningen i kapitel 5-7. Varje tema har alltså ett eget 
kapitel i presentationen av resultaten. I varje redovisningskapitel kommer allas 
röster att göras hörda. Intervjupersonernas balans eller upplevda obalans mellan 
tid och pengar sammanfattas och diskuteras i förhållande till den kategori de ingår 
i.  
 

3.5 Metodologiska problem 
Finns det inga problem med att använda kategorier för att förklara individuella 
levnadsförhållanden? Hur beständiga är dem? Ett problem med att försöka 
sortera och sätta in människor i fack är att etiketter har en tendens att skymma 
väsentlig information och istället göra oss blinda för ny kunskap som annars 
skulle vara möjlig att upptäcka. Att kategorierna är elastiska eftersom det 
knappast går att generalisera individerna så att de uppvisar identiska eller ens 
liknande livsformer och erfarenheter är en metodologisk svaghet. Men samtidigt 
är det en förutsättning att det förekommer skillnader då vi inte har att göra med 
autonoma grupper utan kategorier av individer. Kategorierna kan dessutom 
tangera varandra till viss del vilket också beskrivningen av metoden ovan visar. 
Skälet till att jag anser indelningen i kategorier är gångbar i detta fall beror på att 
undersökningen är en pilotstudie på ett tämligen outforskat fält. Med ett sådant 
utgångsläge kan den användas för att få en schematisk överblick och se vilka 
övergripande mönster som framträder. Den kan också ge en överskådlig och 
lättförstålig bild av ett problemområde som sedermera kan problematiseras 
ytterligare. 
 

3.6 Det sociala rummet och maktens fält  
Sociala skillnader (differentieringar) kan ge upphov till kollektiva motsättningar i 
det sociala rummet. Sociologin har som uppgift att upptäcka denna 
differentieringsprincip genom en relationell förståelse av den sociala världen. Det 
gör Bourdieu (1991, 1999) genom att beskriva det sociala rummet som ett fält, 
både som ett kraftfält som tvingar sig på individen och ett slagfält där individen 
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tar ställning beroende på position i kraftfältets struktur. Fälten utgörs av en 
fördelningsstruktur när det gäller maktformer och kapitalarter som är verksamma. 
En fördelningsstruktur som bevaras och omvandlas i det sociala rummet.  
Maktens fält skiljer sig bland övriga fält på så sätt att det symboliserar det rum 
vari kraftförhållandena mellan de olika kapitalarterna utspelar sig. Kampen om 
dominans av motsvarande fält intensifieras då jämviktsläget mellan de som 
reproducerar maktens fält hotas. Maktens fält är från början resultatet av en 
mängd komplexa verksamheter i en väv av motstridiga krav. De sociala 
positionernas förhållande till varandra bestäms av det habitus eller den 
uppsättning tillgångar och egenskaper som smälter samman till en enhetlig stil 
och uttrycker individens ansträngning mot självförverkligande. En livsstil som är 
förenad med motsvarande sociala villkor. Det sker en ständigt pågående kamp 
mellan olika kapitalarter på det sociala fältet. Dessa kamper kan ge upphov till 
kollektiva motsättningar i det sociala rummet (Bourdieu 1999 s.44-48). En sådan 
motsättning är i denna undersökning fördelningen av tid och pengar. Ur det 
perspektivet har individer och grupper olika mycket tidskapital och ekonomiskt 
kapital i sina sociala relationer. Detta kapital är relaterat till individernas status 
som kommer till utryck i deras sociala positioner. Somliga har följaktligen ingen, 
eller mycket begränsad, makt på något av samhällets mer eftertraktade fält och 
utesluts ifrån t ex arbetsmarknaden. 

På det sociala fält där kapitalarterna huvudsakligen består av tids- och 
ekonomiskt kapital är status en viktig stimuli. En viktig poäng i undersökningen 
är därför att kombinationen att ha goda ekonomiska tillgångar och brist på tid 
idag ger god status på det sociala fältet medan små ekonomiska tillgångar och gott 
om tid inte ger det. Statusen är inte bara en individuell belöning utan ger en social 
position i förhållande till andra som förmedlar en kombination av egenkontroll 
och socialt stöd (Eriksson 1991). 
 

3.7 Pacemaking Jönköping 
Avslutningsvis ska jag helt kort beröra tanken om ett ökat tempo har blivit en del 
av vår samhällskultur. Något som kan associeras med att status och god social 
position verkar vara starkast på fält där det förekommer tidsbrist. Som en del av 
pacemaking-projektet i Jönköpings län var det därför en utmaning att utveckla 
forskningen kring hur tid och ekonomiska resurser påverkar vardagssituationen 
för hushållen och fördjupa kunskapen kring de förändringar som skett under och 
efter den ekonomiska krisen på 1990-talet. Idén om att den självupplevda tiden 
har stor inverkan på vårt välbefinnande är inte ny. Människans bundenhet till 
tiden har sedan antiken varit ett filosofiskt spörsmål. I denna undersökning ska 
brytpunkten mellan tid och pengar komplettera övriga studier gjorda i samarbete 
med företrädare för Jönköpings län. Vad som hänt under de senare decennierna i 
Sävsjö, den undersökningsort som valts för denna studie, kommer att beskrivas 
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och diskuteras framöver. För intresserade vad Pacemaking-gruppen har gjort och 
står för rekommenderas internet och sidan 
http://www.certec.lth.se/pacemaking/. Se även länsarbetsnämndens hemsida för 
information om systerprojekten kring stressrelaterad ohälsa: 
http://www.bibl.hj.se/kf/arbets/friskare.php och boken som är en frukt av 
pacemaking-projektet i Jönköping: Att utmana den sjukskrivna stressen (2005) där 
Bodil Jönsson och Orvar Löfgren är redaktörer. 
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4 Sävsjö som undersökningsort 
Det första som fångar ögat när man kör 127:an från Vetlanda är miljön kring 
Eksjöhovgårdssjön. Där ligger slottsruinen från 1600-talet och en bit därifrån, vid 
Eksjöhovgård, ett värdshus med vandrarhem. Därifrån ser man Vallsjö kyrkas 
fasad och i närheten även äventyrsbadet. På andra sidan Sävsjö, väster om stan, 
ligger Ljunga Park som under första halvan av förra seklet var sanatorium, men 
som numera är hotell och restaurang. I närheten är Bodaborg uppbyggt i en 
hyresfastighet. Norrut, förbi vattentornet, ligger slalombacken med snökanon om 
vädret skulle svika vintertid. Nära torget finns kulturhuset med bowlingbanor och 
teaterscen. Här finns även Sävsjö Skyttecenter som regelbundet besöks av våra 
Svenska guldhopp i en anläggning som är en av Europas största. 

Men den kompletta bilden av Sävsjö innehåller mer än så. Jag tänker 
naturligtvis på invånarna som vi ska möta mer ingående i de nästkommande 
kapitlen. Sävsjö har inte alltid sett ut som det gör idag. Mycket har hänt efter det 
att järnvägen drogs genom det småländska höglandet. Det gamla bondesamhället 
ersattes av ett industrialiserat som i sin tur är på väg att övergå i något annat. 
Några av de platser i Sävsjö som beskrivs ovan är exempel på det. Innan vi 
fortsätter med att beskriva invånarna i Sävsjö och vilka vardagliga förutsättningar 
de lever under idag ska vi först göra en kort historisk tillbakablick för att göra oss 
bekanta med kommunen Sävsjö. 
 

4.1 Samhälle i förändring1 
Endast ett par torp och backstugor fanns som bebyggelse när järnvägen nådde 
Sävsjö 1864. Runt Gröndal vid nuvarande torget byggdes stationssamhället upp 
och inom en tioårsperiod öppnades jämte hotellet järnhandel, speceriaffär, 
bryggeri, skrädderi, färgeri, garveri, slakteri, skomakeri och trävaruhandel. Samma 
år som järnvägen kom blev näringsfriheten allmän i Sverige, något som bidrog till 
ett dynamiskt årtionde. Ångsågar, brädstaplar och buntade takstickor var en 
vanlig syn och en föraning om vad som komma skulle när moderniseringen och 
förändringen av landsbygden blev tydlig i det framväxande industrisamhället. 
Men alla fick inte plats i produktionen och de som stod utan ekonomiska resurser 
togs på den tiden hand av fattigvården. I Sävsjö, liksom på många andra ställen, 
var budgeten förhållandevis liten och fattigvården var en stor utgiftspost. På den 
tiden bestod omsorgen av att de som hade det sämst ställt – äldre, handikappade 
eller de som inte hade någonstans att ta vägen – fick flytta in i fattigstugan. Där 
bodde de som saknade egna tillgångar. Barn och ungdomar auktionerades bort 
och de som bjöd lägst fick inkomstförstärkning och billig arbetskraft. 

                                                           
1 Historieskrivningen om Sävsjö är hämtad från Elna Nilssons bok: Sävsjö – ett samhälles liv och 
utveckling vid stambanan (1998) om inget annat anges. 
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Sakta omformades samhället och än hade vi ingen gemensam tidsordning i 
Sverige. Detta spelade ingen större roll så länge resorna mellan öst- och 
västkusterna tog flera dagar och inte var beroende av mer exakta tidtabeller. Att 
det skiljde en knapp halvtimme mellan Göteborg- och Stockholmstid blev inte ett 
problem förrän just järnvägen (och telegrafen) krävde punktlighet och ett entydigt 
nationellt system utan plötsliga luckor eller hopp i tidsflödet. Tidigare, i 
bondesamhället, var tiden en del av något större. Den fanns i naturens växlingar, 
mellan sådd och skörd och mellan dag och natt. Industrialiseringen och 
moderniseringen av det svenska samhället förändrade alltså inte bara våra 
arbetsvillkor, utan också vår syn på tiden. En rationalisering av arbetet i 
fabrikerna gjorde att tiden fick ett värde i sig och mätandet av den hade både ett 
disciplinerande såväl som kontrollerande syfte. När uret blev var mans egendom 
flyttade den in i hemmet där den kom att stå i centrum som ett verktyg för 
effektiv tidsanvändning (Berg Eriksen 2000). Det gjorde att många 
hantverksyrken, som färgaren, garvaren, kakelugnsmakaren och kopparslagaren 
fick stå tillbaka för industrialiseringen av arbetet. I Sävsjö blev moderniseringen 
och förändringen av landsbygden tydlig i utbyggnaden av sågverken och 
taksticksfabriker. Möbelfabriker, sko- och bleckkärlsfabriker likaså. I mitten av 
1930-talet expanderade livsmedelsindustrin. Den utpräglade traditionen av 
möbelindustri utvecklades. Flera trähustillverkare har förlagt sin verksamhet till 
Sävsjö, så även industri som tillverkar möbelkomponenter i trä. Metallindustrin 
fortsatte att vara en stor sektor, liksom tillkomsten av en utvecklad 
transportnäring. Idag står Sävsjö inför ännu en utmaning för att möta den 
arbetsmarknad som väntar runt hörnet. Utvecklingen har bl. a gått mot en 
utbyggnad av konferens- och upplevelseindustrin. 
 

4.2 Företagsklimatet idag2 
Nyföretagandet går framåt och var 2004 högst i länet. Sävsjö klättrade även för 
andra året i rad när det gäller företagsklimat i en nationell jämförelse. Etablering 
av en varuhuskedja och utbyggnad av företag bekräftar att Sävsjös offensiva 
satsningar inom näringslivet slår väl ut. Även bredbandsutbyggnaden och arbetet 
med IT-kopplingen med fiberkabel har bidragit till den utvecklingen. En 
gemensam e-strategi – IT för Höglandet – har antagits. Flera andra projekt har 
varit igång. Lövträprojektet där byggmaterial av lövträ används och där förutom 
en möbelutställning ett hus ska byggas där lövträ ska användas i största möjliga 
utsträckning.  

Den dominerande näringsgrenen i Sävsjö är fortfarande tillverkningsindustrin, 
men utbyggnaden av lokala projektsatsningar som utbudet inom 

                                                           
2 Nutidsskildringen i ord och siffror är hämtat från Sävsjö kommuns årsredovisning (2004) om 
inget annat anges och gäller kapitlet ut. 
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upplevelseindustrin är ytterligare ett sätt att försöka profilera bygden i ett 
hårdnande företagsklimat, inte minst när det gäller den svårare konkurrensen av 
varor och tjänster från utlandet. Äventyrshuset Bodaborg är ett exempel där 
marknadsföringen riktar sig mot andra målgrupper än de traditionella och där 
produkten inte är ett ting utan en känsla. Denna väg för att vinna 
marknadsandelar representeras även av äventyrsbadet och Sävsjö skyttecenter och 
är en del av framtidens företagsamhet i bygden. Som ett led i den utvecklingen 
har turistföretagen i en gemensam aktion bestämt sig för att marknadsföra sig 
som Upplevelseriket. 
 

4.3 Befolkningsutveckling 
Företagsklimatet i Sävsjö är tämligen gott. Då är andra problem som handlar om 
invånarnas hälsa och välstånd svårare att komma tillrätta med. I Sävsjö har det 
därför inrättats ett välfärdsråd som sedan i början av 2004 arbetat med frågor 
kring människors välfärd ur ett brett perspektiv där folkhälsofrågor och strävan 
mot ett tryggt samhälle är ledmotiven. Befolkningsutvecklingen i Sävsjö under de 
senaste 30 åren har varit tämligen konstant med ett invånarantal kring knappt 11 
000. En blygsam befolkningsökning 2004 är ändå den högsta noteringen sedan 
1991. Befolkningsökningen beror på ett positivt flyttningsnetto, men även ett 
betydligt lägre negativt födelsenetto än tidigare. Andelen personer över 65 år 
ligger i Sävsjö över både läns- och riksgenomsnittet. De demografiska 
svårigheterna med en ökad del av äldre bland befolkningen gäller således även 
Sävsjö. 
 

4.4 Jämställdheten 
Att få en jämnare könsfördelning i respektive förvaltning inom kommunen är ett 
långsiktigt mål. Kvinnor är starkt överrepresenterade i socialförvaltning och i 
barn- och utbildningsförvaltning medan män dominerar i räddningstjänst och 
tekniska förvaltningen. Årsredovisningen poängterar vikten vid att bryta attityder 
och inlärda könsmönster, men också att arbetsmiljön ska vara tilltalande för både 
män och kvinnor. Att få det underrepresenterade könet att söka genom strategisk 
rekrytering är ett viktigt medel i detta arbete. I Sävsjö informerar 
kommunambassadörerna om de kommunala yrkena. Idag finns det tre utbildade 
som representerar tre kommunala förvaltningar. En annan viktig del av 
jämställdhetsarbetet är den årliga lönekartläggningen med speciella 
kvinnosatsningar. Rätten till heltid är en viktig fråga då antalet kvinnor som 
arbetar deltid är kraftigt överrepresenterade. När det gjordes möjligt för kvinnor 
att öka sin sysselsättningsgrad avstod emellertid många kvinnor från att göra 
detta.  
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I Sävsjö ses det även som angeläget att åstadkomma en förändring av fäders 
uttag av föräldraledighet. Under 2004 har det tagits ut totalt 16 852 dagar i 
föräldraledighet. 95 % har tagits ut av kvinnorna. När det gäller ledighet för vård 
av barn står kvinnorna för 91 % av den uttagna tiden. I jämförelse är gapet 
mellan män och kvinnor när det gäller föräldraledighet och vård av barn större än 
i riksgenomsnittet. En kampanj har tidigare genomförts för att aktualisera frågan 
om föräldraledigheten, men det har varit svårt att mäta effekterna av en sådan 
insats. 
 

4.5 Utbildning och ungdomars situation i Sävsjö3 
Utbildningsnivån för förgymnasial och gymnasial utbildning är högre än 
riksgenomsnittet. Eftergymnasial utbildning ligger däremot lägre än 
riksgenomsnittet i Sävsjö kommun. När det gäller antalet förvärvsarbetande ligger 
Sävsjö över riksgenomsnittet i alla åldersgrupper 

De flesta ungdomar slutar skolan i Sävsjö efter åk 3 på gymnasiet. Några få 
fortsätter ett fjärde år. När det gäller elever med stora svårigheter har 
avslutningen förberetts tillsammans med länsarbetsnämnden så att de ska få en 
mjukstart i arbetslivet. I annat fall finns det tillfälle att göra kompletteringar och 
konkurrenshöjande åtgärder på gymnasieskolan i både ett och två år. Många av 
eleverna på livsmedelsprogrammet och industriprogrammet har redan kopplingar 
till arbetslivet när de går ut skolan. En stor grupp fortsätter till högskolorna, 
andra väljer ett mellanår innan de fortsätter studierna och hankar sig fram med 
hjälp av familjen och kortare nedslag i arbetslivet. En del fördröjer uppbrottet 
från ungdomstiden med studier på komvux. Antalet ungdomar som varken finns 
registrerade på arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialen eller i någon 
skolform ligger uppskattningsvis på omkring 20-30 personer. Hur denna grupp 
får ihop till sin försörjning är svårt att fastställa, men en del försörjs säkerligen av 
föräldrarna, andra jobbar svart.  
 

4.6 Arbetslösheten och sjuktalen 
Arbetslösheten är en av de lägsta i länet och även nationellt ligger Sävsjö lågt med 
sina 2,7 % öppet arbetslösa vid utgången av 2004. Däremot har Sävsjö under 
många år kämpat mot de höga sjuktalen eller det så kallade ohälsotalet som är ett 
mått på de samlade ersatta dagarna för sjukpenning, rehabiliteringspenning samt 
sjuk- och aktivitetsersättning. Det ser ut som om den negativa trenden har hejdats 
på några områden under det senaste året. Sjukfrånvaron har stabiliserats och 
kvinnors sjukskrivning har tillsammans med kategorin anställda över 50 år 
                                                           
3 Uppgifterna under denna rubrik är till största del hämtade från en dialog med Göran Ahlqvist, 
rektor för Aleholmsskolan. 
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minskat, däremot har männens och de anställdas sjukfrånvaro bland yngre ökat. 
Det visar på kort sikt stor skillnad bland de yngre som ökat sin sjukfrånvaro med 
32 % senaste året. Det är främst kvinnorna som står för ökningen i kategorierna 
upp till 49 år. Av dem som varit långtidssjukskrivna längre än 90 dagar är hela 92 
% kvinnor. Sammantaget har långtidssjukfrånvaron ökat marginellt i jämförelse 
med 2003, men det finns en tendens att de som drabbas av sjukdom förblir sjuka 
under längre tid. 

För att komma tillrätta med dessa problem har en ny kommunal tjänst som 
rehabiliterings- och arbetsmiljösamordnare inrättats. Det har även tagits fram en 
arbetsmiljöpärm med handledning för cheferna inom kommunens verksamheter. 
Det finns även ett samverkansprojekt (KRY) som är ett samarbete mellan 
kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Sävsjö Näringsliv AB, 
företagshälsovården, landstinget och de fackliga organisationerna LO, TCO och 
SACO. Verksamhetsmålet är att minska antalet sjukskrivna med 50 % fram till år 
2008 i förhållande till antalet i november 2002. Klivet är en gruppverksamhet 
inom primärvården för långtidssjukskrivna boende i Sävsjö och är jämte KRY-
projektet modeller för att effektivisera rehabiliteringen och finna individuella 
lösningar. 
 

4.7 Ökade utgifter för ekonomiskt bistånd 
Ett viktigt politiskt mål för nästkommande år är att få ett redovisat överskott i 
bokslutet. En av de störst bidragande orsakerna till att bokslutet för 2004 
hamnade på ett minusresultat på 4,8 miljoner kronor (eller en ökning med 41 % 
jämfört med året innan) är socialnämndens ökade utgifter inom området för 
familj- och individomsorg. Något som visar att det finns många människor som 
far illa och lever på marginalen i Sävsjö kommun. Anledningen till de ökade 
utgifterna för ekonomiskt bistånd jämfört med 2003 kan delvis bero på en 
striktare regeltillämpning inom både sjukersättnings- och 
arbetslöshetsersättningssystemen (Sävsjö kommuns årsredovisning 2004). 
 

4.8 Avslutande kommentarer4 
Många av de siffror som nämns i detta kapitel har hämtats ur Sävsjö kommuns 
årsredovisning och ger inga långsiktiga förklaringar på hur levnadsförhållandena i 
Sävsjö har förändrats över tid. Förhoppningsvis kan denna rapport bidra till en 
sådan fördjupning. Även om syftet med rapporten inte är att göra en jämförelse 
med riket som helhet kan det vara på plats med några kommentarer. 

                                                           
4 Siffrorna är hämtade från Statistiska centralbyråns regionala och nationella statistik efter ämne 
(SCB 2005). 
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Socialbidragsutgifterna för familj- och individomsorg har som vi sett ökat med 
41 % jämfört med tidigvarande år. Det är en relativt hög siffra och ska tas på 
största allvar, men säger inte särskilt mycket om vi inte tar en titt på vilka 
omkostnader som har varit nödvändiga över tid. En snabb återblick visar att 
Sävsjö under 1995 hade utgifter för socialbidrag som motsvarade 1 031 kr per 
kommuninvånare. Hela riket hade samma år ett vägt medelvärde på 1228 kr/inv. 
2002 är den siffran i Sävsjö nere i 495 kr/inv medan riket har ett medelvärde på 
954 kr/inv. 2003 har utgiften för Sävsjö varit 386 kr per invånare. 
Riksgenomsnittet är på 700 kr per invånare för ekonomiskt bistånd. Av dessa 
siffror ser vi att Sävsjö över tid har lagt sig under riksgenomsnittet men att den 
senaste ökningen kan ändra på det om tendensen håller i sig. 

Arbetslösheten var i Sävsjö 1994 bland den arbetsföra befolkningen 7,9 % 
medan riket hade en tiondel högre, 8,0 %. Två år tidigare, 1992, var 
arbetslösheten i Sävsjö 5,6 % medan riket även här har en tiondel högre, 5,7 %. 
2004 visar riksgenomsnittet en arbetslöshet på 4,2 %. Sävsjö kommun har samma 
år ett årsmedeltal på 2,7 %. Dessa siffror visar att Sävsjö har hållit jämna steg med 
riket i övrigt och nu ligger på en förhållandevis låg nivå. 

Ohälsotalen5 är tämligen höga i Sävsjö. 2001 låg kvinnorna på 47,6 medan 
riksgenomsnittet för kvinnor låg på 48,4. Männen i Sävsjö hade ett ohälsotal på 
38,3 medan riksgenomsnittet var 33,1. Sammantaget låg Sävsjö över 
riksgenomsnittet, mycket på grund av att männen i Sävsjö låg över medelvärdet 
på riksplan. 2004 har kvinnors ohälsotal ökat marginellt till 48,2 medan 
riksgenomsnittet även det ökat till 51,2. Männens hamnade på 36,9 medan 
riksgenomsnittet var något lägre; 34,0. Sammantaget kan sägas att Sävsjö har 
tämligen höga ohälsotal men att de håller sig nära riksgenomsnittet. Antalet 
sjukpensionärer ligger även det i linje med riksgenomsnittet. 

Dessa siffror antyder att skillnaderna mellan Sävsjö och riket i stort är 
marginella när det gäller ohälsotalen. Antalet arbetslösa i arbetsför ålder ligger 
under riksgenomsnittet, likaså utgifterna för ekonomiskt bistånd. Det finns alltså 
vissa skillnader jämfört med riket, men ur forskningssynpunkt inte så stora att 
Sävsjö som undersökningsort utmärker sig nämnvärt i jämförelse med riket i 
stort. Kommunen verkar ha klarat sig förhållandevis bra, även om ökade siffror 
för socialbidrag oroar. 

                                                           
5 Det antal dagar per försäkrad som försäkringssystemet under ett visst år betalar ut ersättning i 
form av sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, förtidspension, rehabiliteringspenning och 
sjukbidrag. 
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5 Lönearbetsförhållanden 
Detta kapitel ska behandla hur behovet av tid och pengar är fördelat mellan olika 
kategorier i Sävsjö och vilka skillnader och likheter som uppkommer. Därefter 
uppmärksammas frågor om det skett några förändringar över tid, varför vissa 
levnadsmönster prioriteras framför andra och vilka behov och handlingsstrategier 
som finns till hands för att leva ett gott liv. Det handlar om dels de tidfattigas 
strategier för att hantera en svårbemästrad livssituation där krav och 
förväntningar skenat iväg och skapat svåröverstigliga problem. Dels handlar det 
om helt motsatta erfarenheter där tiden inte är knapp utan finns i överflöd. En 
tidrikedomen som kan vara förknippad med arbetslöshet och/eller ekonomisk 
knapphet eller vara frivillig, vilket förekommer. I slutet av varje redovisad 
kategori sker en övergripande summering av de slutsatser som kan göras utifrån 
de medverkandes berättelser. Sist i kapitlet jämförs de olika kategoriernas 
erfarenheter av fördelningen av tid och pengar i vardagslivet. Kapitlet inleds med 
en översikt kring tid, arbete och arbetsrelaterad ohälsa. 
 

5.1 Arbetet då och nu 
Småland och Sverige industrialiserades förhållandevis sent i jämförelse med 
många andra regioner och länder i Europa. Långt in på 1900-talet var 
bondesamhället den samhällsform som präglade vårt sätt att leva. Ett första steg 
mot det individuella moderna samhället, bort ifrån de kollektiva agrara 
livsbetingelserna, togs med landsbygdens jorddelningsreformer under 1700- och 
1800-talen. Storskiftesreformen innebar att bönderna fick ett individuellt ansvar 
med ”var sin” fastighet med individuella odlingsalternativ, något som splittrade 
byalagen och urgamla byorganisationsprinciper. Äganderätten knöts till 
individuellt ägande och gårdarna spreds ut så att de kom att hamna långt ifrån 
varandra. Det uppkom en anonymitet som blev än mer påtaglig när 
allmogemänniskan blev lönearbetare och skiljde tiden från det sociala livet. Det 
var framför allt med industrisamhällets arbetsdelning vi gick från en feodal 
dualitet till ett individualistiskt sätt att betrakta människors sociala sammanhang 
(Asplund 1983).  

Det tycks ha existerat två samhällen samtidigt, ett där jordbrukets underklasser 
växte lavinartat under 1800-talets förra hälft vilket ledde till arbetsvandringar och 
migration, ett annat som var mer traditionellt och orörligare än det förindustriella 
samhälle som växte fram. Det gamla betecknades av gemeinschaft – ett 
hierarkiskt, patriarkaliskt samhälle med vertikala relationer. Det nya av 
gesellschaft – en horisontell utvidgning av kontaktnäten där marknader spränger 
traditionella familjeband till förmån för mer individuella och självständiga 
nätverk. Här spelar frivillig samordning en central roll vilket tog uttryck i 
proteströrelser för religiösa, politiska och ekonomiska frågor (Ambjörnsson 
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2001). Det nya samhället kännetecknades även av en abstrakt tideräkning där 
individen gick ”från en tideräkning och ett normsystem (arbetets) till ett annat 
normsystem och en annan tideräkning (ledighetens)” (Asplund 1983). 
Arbetsbegreppet avgränsades och betydelsen av arbete blev liktydigt med vad 
som utfördes på marknaden. Arbete blev därmed synonymt med lönearbete 
(Karlsson 1986). En ny klass av industriarbetare sökte sig mot de nya 
industristäderna där de kom att styras av fabriksvisslans rymt istället för naturens. 
De frigjorde sig familjen och byns auktoritet och underkastade sig industrins. 
Denna nya klass av industriarbetare levde under fattiga och ovärdiga 
förhållanden, en konflikt som satte prägel på samhället i stort (Ingelstam 1995). 
Samtidigt växte det fram en skötsamhetskultur som tog form i nykterhets- och 
fackföreningsrörelsen. Sedlighet blev en åtgärd som kunde vidtas för att livet 
skulle bli mer människovärdigt. Kontrollen tycks internaliseras och ta uttryck av 
medveten sanktionering av ett ordningsideal som berörde arbetarens hela 
livsmönster. En ständig strid mot lättjans alla impulser och laster bedrevs 
eftersom den egna personligheten framstod som ett projekt som skulle fyllas med 
moral och bildning. Den skötsamma människan genomsyrades av nykterhet, 
värdighet och målmedvetenhet. En ny karaktär skulle utvecklas som bättre kunde 
ta tillvara framtidens möjligheter (Ambjörnsson 2001). Den framväxande 
kapitalismen skapade klasskonflikter, men bidrog även till att Sverige utvecklades 
från ett fattigt land till ett av världens rikaste med en kontinuerlig och samtidigt 
accelererande tillväxt. Parallellt med den industriella tillväxten har en tillväxt av 
sociala tjänster, främst inom offentlig sektor, vuxit fram och skapat offentliga 
trygghets- och försäkringssystem. Särskilt intensivt var folkhemsbygget 
decennierna efter andra världskriget. Anställda inom såväl industrin som offentlig 
sektor ökade stadigt och rekryterades till stora delar från två håll: tidigare 
hemarbetande kvinnor och arbetskraft från en krympande jordbrukssektor. 
Lönearbetet blev den institution som till stora delar präglar livsformen i det 
moderna samhället. Det framkommer inte minst genom att arbete är ett 
värdeladdat ord som har en utomordentligt stark ställning i vår kultur. Arbetet 
framstår som samhällsnyttigt och moraliskt berättigat (Ingelstam 1995).  
 

5.2 Tiden då och nu 
Samtidigt präglades det moderna samhället av en övergång från den cykliska 
tidsuppfattningen, som stod för naturens och kretsloppens växlingar, till den 
linjära som mättes mekaniskt och reglerades främst genom lönearbetet. En 
förändring, inte enbart när det gäller arbetsdelningen, utan även tidsanvändningen 
och framför allt dess organiserande, kontrollerande och disciplinerande 
egenskaper. Den industriella revolutionen frigjorde inte bara nya produktionssätt 
för att öka utbudet av varor, den möjliggjorde även ett nytt sätt använda tiden.  
Det moderna urverket beundrades för sin harmoni mellan delarna och sin 
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rationalitet. Tidsorganiseringen höll uppsikt över medborgarnas rörelser och blev 
en standard för det förnuftiga. Uppslutningen kring tidsorganiseringen gjorde att 
tiden fick en moralisk aspekt eftersom den markerade kollektivets normer. Uret 
blev en moralisk maskin och samtidigt ett vapen i händerna på dem som ville 
jämställa sig och samhället med urets rationalitet. Tidspressen i den moderna 
världen var beroende av exakta tidmätare som inte accepterade uppskjutna 
handlingar eller improvisationer (Berg Eriksen 2000). Klockan gjorde tiden exakt 
och mätbar, något som även gjorde den möjlig att administrera. Människan fick 
anpassa sig till den tomma tiden som fylldes med olika verksamheter. Därmed 
uppstod den moderna stressen som är en ”obalans i spänningen mellan en ’yttre’, 
kvantitativ, mätbar klocktid som koloniserar en ’inre’, innehållsbestämd kvalitativ 
upplevelsetid” (Kristensson Uggla 2002). 
 

5.3 Arbetet i det senmoderna samhället 
Sedan början på 1960-talet har andelen sysselsatta i industrin minskat och förlorat 
i kraft som ekonomisk och resursskapande motor. De tankemönster som 
uppkom med folkhemsbygget har därför till viss del blivit missvisande (Ingelstam 
1995). Produktionen har inte minskat utan ökat, trots färre anställda. Tillväxt och 
investeringar kan paradoxalt nog betyda mindre arbete, precis som jordbruket 
producerar mer än någonsin långt efter jordbrukssamhället (Kristensson Uggla 
2002). När behovet av mänskligt arbete i industrin minskar tycks vi inte ha råd att 
anlita varandra i socialt och kulturellt nödvändiga tjänster. Följden blir att många 
riskerar att hamna utanför både varu- och tjänsteproduktionen. Det sker en 
uppdelning av befolkningen i två kategorier: en som har arbete på den formella 
arbetsmarknaden och en annan som får sin försörjning från bidrags- eller 
försäkringssystem (Ingelstam 1995). En med ”mycket högt kvalificerade arbetare 
och en stor grupp lågt kvalificerade arbetare” (Johansson 1991). När en växande 
del av befolkningen är beroende av den andra, som måste avstå ”sitt” 
produktionsresultat, skapas stora sociala spänningar. En omfördelning av 
arbetstiden skulle kunna vara ett sätt att bemöta det minskade 
arbetskraftsbehovet (Ingelstam 1995). Istället sker en segmentering av 
arbetsmarknaden, en ny form av polarisering mellan dem som har och dem som 
inte har arbete. Det finns en tydlig koppling mellan okvalificerade med lite 
inflytande över den egna arbetsplaneringen och som främst har ett ekonomiskt 
utbyte av sina jobb. Dessa har i huvudsak en instrumentell inställning till arbetet. 
Det har även privatanställda kvinnor ur arbetarklass med okvalificerade 
arbetsuppgifter (Johansson 1991). Det postindustriella informationssamhället 
innebär en etablering av en ny ekonomisk struktur och en teknisk omvandling av 
en avgränsad industrisektor. Den traditionella arbetsformen som bygger på 
heltidssysselsättning, tydlig yrkesidentitet och karriärmönster över livscykeln 
håller sakta på att urgröpas. Vi börjar få en ny arbetsordning där de klara 
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gränserna mellan arbete och icke-arbete håller på att försvinna. Den industriella 
samhällsformen håller därmed på att tappa greppet om vår samtid. 
Arbetsnarkomani är till exempel en produkt av lustfyllt arbete, men ett alltför 
kraftigt arbetsuttag leder till utslagning och marginalisering. En annan tendens är 
att fritids- och nöjesaktiviteter är långt mer fysiskt ansträngande, disciplinerade 
och enahanda än många av de arbetsformer vi har i det postindustriella samhället 
(Beck 1998). Vi står inför en situation där vi har att välja mellan massiv 
arbetslöshet eller att omdefiniera vad vi menar med arbete och sysselsättning (och 
med detta en omstrukturering av såväl samhällsorganisation som kulturella 
värderingar). Därmed utmanas också arbetet som industrisamhällets 
grundläggande kategori (Kristensson Uggla 2002). 

Den svenska forskningen på området (Marklund & Wikman 2000) visar att 
arbetsmarknaden och arbetsmiljön har genomgått dramatiska förändringar under 
1990-talet. Något som haft stor betydelse för arbetsmiljön och den 
arbetsorsakade ohälsan. Förändringar och strukturomvandlingar skapar otrygghet 
och bidrar till utslagningen.  

En tydlig trend är att arbetsrelaterad stress har ökat det senaste decenniet 
(Aronsson, Gustafsson & Dallner 2000). Oron för arbetslöshet leder till 
accepterandet av ändringar i arbetsvillkoren. Sjukfrånvaron och den psykiska 
sjukligheten steg markant från hösten 1997 och kraftigast var ökningen bland 
kvinnor och bland offentliganställda. Det går även att se en skillnad i arbetsvillkor 
och hälsa mellan personer med fast anställning och personer i olika 
tidsbegränsade anställningar. Den visar att personer i behovsanställningar har 
påtagligt mer hälsobesvär än i fasta anställningar. Skillnaderna utgör en centrum – 
periferistruktur där speciellt kvinnor är överrepresenterade.  

Antalet personer utanför arbetskraften har ökat. De arbetslösa har blivit fler 
och de har också blivit arbetslösa under längre tid. De som blir kvar på de lägsta 
utbildningsnivåerna drabbas hårdast när arbetslivet förändras och ställer högre 
krav på arbetskraften. Arbetstakten har ökat, så även arbetsmängden. Vissa har 
hamnat i centrum, andra i periferin med en kommande osäker framtid. I främst 
internationell statistik kan man se att denna samhällsutveckling bidrar till klyftor 
med ökade löneskillnader och orättvisor. Förändringarna är av nästan samma 
dignitet som under den industriella revolutionen (Wikman 2000).  

Den offentliga ekonomin är svårt belastad av långvariga sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar. Svårigheterna har inte minst drabbat den enskilde 
individen. Strukturella effekter kan stöta ut arbetskraft från arbetsmarknaden, 
något som kan öka bortfallet från arbetsmarknaden ytterligare. Incitament för en 
snabb återgång till arbete saknas i stor utsträckning när sjukskrivningen väl är ett 
faktum. Att arbetskraften blivit äldre samtidigt som klimatet på arbetsmarknaden 
hårdnat med större krav på kompetens och produktivitet är en av anledningarna 
till de höga sjuktalen (Lindwall & Thoursie 2000). 
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Forskning visar även en ökning av stressrelaterad ohälsa bland majoriteten av 
anställda i jämförelse med de arbetslösa. ”Att lämna arbetet kan i dessa fall vara 
förknippat med en minskning av arbetsrelaterad ohälsa.” (Hallsten & Isaksson 
2000) Detta på grund av de stora förändringarna som skett på arbetsmarknaden 
under 1990-talet. Anställningstryggheten har minskat betydligt i samband med 
neddragningar och bidragit till stress och hög arbetsbelastning. Forskare talar om 
”överlevarsyndromet” – att till varje pris hålla fast vid det arbete man har på en 
osäker arbetsmarknad (Hallsten & Isaksson 2000). Reaktionerna blir resignation, 
trötthet, depression, misstro, likgiltighet, minskad lojalitet och försämrade 
arbetsresultat. Det finns med andra ord bra och dåliga arbetssituationer på samma 
sätt som det finns bra och hälsofarliga arbetslöshetssituationer. Den traditionella 
tudelningen mellan arbetande och arbetslösa är inte längre lika relevant. Med 
tanke på hur arbetslöshetens elände målas upp i många sammanhang finns det all 
anledning att titta närmare på dem som klarar av arbetslöshetens påfrestningar 
relativt väl. Att ha en hotande arbetslöshet hängande över sig kan mycket väl vara 
mer psykiskt påfrestande än att vara arbetslös. Arbetslösheten kan på så sätt 
skymma arbetslivets skuggsidor (Hallsten & Isaksson 2000). 

Som vi sett har det moderna industrisamhällets genomgått stora förändringar 
sedan 1960-talet. Handel med tjänster och kommunikation har ökat dramatiskt i 
förhållande till industrisektorn vilket har förändrat arbetsformerna och 
människors inställning till arbetet. En tydlig tendens visar att en grupp tidfattiga 
får en allt större arbetsbörda, ibland med sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar som följd (SOU 2002, Marklund & Wikman 2000, Wikman 
2000). En grupp tidrika hamnar utanför arbetsmarknaden utan den kompetens 
som krävs för att klara av de kunskapskrävande arbetsuppgifter som det 
senmoderna samhället är beroende av. Jag ska i detta kapitels resultatredovisning 
kring lönearbetsförhållanden ge ett tämligen stort utrymme åt de medverkandes 
röster för att därmed levandegöra förhållanden, både på och utanför 
arbetsmarknaden. Jag utgår från den uppdelning som synliggjordes i kapitel 3 där 
den upplevda tiden och de ekonomiska resurserna analyserades och bildade 5 
kategorier. Som tidigare beskrivits i frågeställningen är jag intresserad av hur 
behovet av tid och pengar är fördelat mellan de olika kategorierna? Vilka likheter 
och skillnader framträder? Har det skett några förändringar över tid? Varför 
prioriteras vissa levnadsmönster framför andra och vilka behov och 
handlingsstrategier finns för att hantera det växande problemet med tid och 
pengar?  
 

5.4 Lönearbetsförhållanden – de karriärbundna 
För de karriärbundna deltagarna tar förvärvsarbetet stor plats i vardagslivet vilket 
ger relativt goda ekonomiska resurser, men små tidsmässiga. Svårigheterna att 
begränsa sin lönearbetade tid och anpassa den till övriga sysslor och uppgifter i 
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vardagslivet är speciellt problematisk för småbarnsföräldrar. Magnus jobbar 
många kvällar och helger. Arbetsliv och privatliv går in i varandra på ett sätt som 
går ut över framför allt fritiden. Men på grund av att han tidigare har gått i väggen 
är han idag mer medveten om sin arbetssituation och tycker sig kunna avläsa 
signalerna när stressymptomen uppkommer. En sorts självreglering där han är 
övertygad om att han fortsättningsvis kan han hålla sig på rätt sida. Man får helt 
enkelt leva med att handskas med den obalans som finns. Magnus menar att 
många befinner sig på gränsen till vad som är möjligt i arbetssituationen.  
 

Magnus: Absolut. Det här är ju en av de stora folksjukdomarna, att folk mer 

eller mindre allihop går igenom någon sån här fas, även om den kanske inte är 

fullt lika djup för alla, så är ju folk och naggar på gränsen till vad man pallar 

med.  

 

Hans egen arbetssituation benämner han som extrem just för att ”arbete och 
fritid ligger så nära varandra”. Tiden för fritidsintressen och mental återhämtning 
har begränsats, både på grund av arbetssituationen och familjesituationen. Att gå 
ner i arbetstid är en möjlighet men det skapar både ekonomiska och 
administrativa problem. Magnus tycker inte att han hinner med det han ska på 
arbetet och eftersom jobbet har med människor att göra ”går man ofta och lägger 
sig med en gnagande känsla och dåligt samvete”. Kraven är orimligt höga och 
arbetssituationen är näst intill omöjlig, men han är ändå inte rädd att slå i botten. 
Det beror på att skyddsnäten och organisationen är uppbyggd så att ansvaret i 
viss mån är delat. Det finns strukturer runt honom som gör att han kan vara 
sjukskriven. På så sätt ”behöver jag inte köra mig blodig för att allt faller om jag 
stiger åt sidan”. Att fördela ansvaret är med andra ord det bästa sättet att undvika 
arbetsrelaterad sjukdom för Magnus. 

På ett sätt längtar han till ett vanligt lönearbete med bestämda arbetstider. Till 
och med få lite övertidsersättning. Önskesituationen är att anställa fler som kan 
gå in och ta ansvar. Men i grunden krävs det en djupgående attitydförändring för 
att komma tillrätta med problemet med obalans mellan arbete och privatliv. Det 
gäller, menar Magnus, att inte lägga hela sin identitet på yrkesrollen utan se andra 
värden i tillvaron. Speciellt svårt blir det för dem som blivit långtidssjukskrivna att 
känna att man har en samhällsroll och en identitet, även om man inte är 
yrkesverksam.  

Även Anders har små barn vilket präglar arbetslivet till viss del. Både Magnus 
och Anders familjer har prioriterat deras arbete och det är frun som är hemma 
mesta delen av tiden med barnen. En skillnad är att Anders valt ett lite 
annorlunda sätt genom att samla familjen kring ett av sina arbetsprojekt. När 
tiden blir knapp i familjerelationen på grund av ett högt arbetsuttag har Anders 
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involverat hela familjen. Utmaningar och olika projekt har avlöst varandra och 
delaktigheten är viktig för att hålla ihop familjen. Genom att övervinna en 
sjukdom i unga år har Anders bevisat att allting går. Att övervinna problem har 
sedan dess följt honom i arbetslivet och hela tiden gett drivkraft mot nya 
utmaningar. Att lyckas, både med arbete, familj och fritidsintressen är det som 
styr. Med ett arbetsuttag på 60-70 timmar i veckan vissa perioder har gjort att han 
måste ”hantera min familj därefter för att detta skall fungera”. Men det har, enligt 
Anders, gått bra och att involvera familjen i arbetslivet har varit en medveten 
strategi för att få arbete och privatliv att fungera. Som projektansvarig har han 
även kunnat förlägga möten på ett sätt som anpassats levnadssituationen. För att 
kunna göra detta möjligt har han även ett stort och behovsanpassat kontaktnät. 

De stunder det har varit som svårast i karriären har det handlat om dåligt 
ledarskap och orealistiska målsättningar. Då har tvivlet smugit sig på men Anders 
är inte den som ger upp så lätt utan han har fortsatt. Han försöker leva ett 
”någorlunda normalt liv” och erkänner att han kan aktivera sig lite mer än han 
egentligen behöver. Betydelsen av att fördela ansvaret är något som kommer 
fram även här. Men för att lyckas med målsättningarna krävs att man hänger med 
i utvecklingen.  
 

Anders: Det finns väldigt mycket att berätta i vårt samhälle där vi lever och så, 

men vi måste vara positiva till förändring, det är det ofta hänger på i Sävsjö 

kommun. För samhället har förändrats, förutsättningarna har förändrats. 

Samhället ser inte likadant ut längre, varken bland företagen eller industrin. Och 

då måste vi anpassa oss. 

 

För en entreprenör och projektledare är inställningen inte särskilt kontroversiell. 
En fråga att diskutera vidare framöver blir vilka individuella och strukturella 
förändringar som sker i Sävsjö. Hur gestaltar de sig i fördelningen mellan tid och 
pengar? Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna?  

Som karriärbunden har även Pernilla små barn vilket bidrar till en stark 
obalans mellan tid och pengar i vardagslivet. För Pernilla är inte arbetstiden 
anpassad den tjänst hon har så den kunskap som krävs för att klara av jobbet får 
läsas in på fritiden. Ett oavlönat arbete som hon säger sig göra av två orsaker. 
Den första är att det finns ett ansvar mot de människor hon möter i sin yrkesroll. 
Den andra är att hon vet att hon är utbytbar på den arbetsplats hon jobbar på. 
Ställer hon inte upp på förutsättningarna finns det andra som gör det. Ett ansvar 
som går på tvärs mot mammarollen i hemförhållandena. Konflikterna som 
uppstår i hemmet med barnen blir svåra att hantera och funderingar på att säga 
upp sig har dykt upp. Tanken på att skaffa ett jobb med tydligare gränser, både 
mot arbetsgivare och privatliv, har funnits där. Men ”jag kan inte bara sticka 



5 Lönearbetsförhållanden 

43 

huvudet i sanden och försvinna, det är inte min stil”. Så istället funderar hon på 
att gå upp i tid för att på så sätt försöka lösa den tillfälligt större arbetsbördan. 
Trots att det inte är brist på pengar som är det huvudsakliga problemet, utan brist 
på tid. En långsiktig lösning finns inte till hands för tillfället. 

Ett annat problem är att jobbet många gånger är ensamt. Det gör att hon kan 
känna sig utlämnad i sin arbetssituation. Att hon dessutom har en tung 
arbetsbörda som överstiger timmarna hon får betalt för ställer krav av dubbel 
natur. Något som förgrenar sig ut ur arbetslivet och in i hemförhållandena.  
 

U: Blir det så att du bär ganska mycket med dig? 

Pernilla: Ja, det kan man lugnt säga. Hemma, på kvällen och natten. 

 

Är det något som hon skulle vilja förändra så är det att få mindre arbetsbörda. Att 
arbetsgivaren tar ansvar och antingen anställer fler eller sänker ribban för de 
tjänster som ska utföras. Det blir i vissa fall oresonligt mycket arbetsuppgifter, 
men det är svårt att få gehör. Istället frågar de om hon vill gå upp i tid och det har 
alltså tillfälligt accepterats. 
 

Pernilla: Jag sitter lite i en rävsax, för det har bara varit 75 %. Och jag känner 

lite så här att jag kan inte ställa för mycket krav, för om jag gör det så kan de 

dra tillbaka det kanske, och tycka att jobba 75 % för du kan inte fixa 

arbetsuppgifterna på 60 %. 

 

Rävsaxen Pernilla talar om visar på att de egna kraven underställs organisationens 
krav på effektivitet. Arbetsmängden anpassas arbetsformen, inte människan som 
ska utföra jobbet. Pernilla har en uppfostran från det hon var barn att 
förvärvsarbetet ska utföras, även om man är lite hängig. En pliktkänsla som 
Pernilla inte är ensam om att ha, både bland arbetslösa och de som har arbete i 
undersökningen.  
 

Pernilla: Och jag fixar inte det riktigt än, det är ju flera gånger som jag har 

fallit i gråt när någon har skällt ut mig. Så att det är en grej som jag jobbar på, 

att hantera detta men jag vet inte riktigt. Jag fick hem ett brev från mitt fack där 

det var någon kurs i hantering av stress och sånt, som jag tänkte jag skulle 

anmäla mig till. För om jag skall vara kvar här så måste jag lära mig att hantera 

detta. Jag vet att jag inte gör det på ett bra sätt idag.  
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Kraven gör att arbetsliv och privatliv inte går ihop och främst verkar det vara ett 
problem för informanterna i människovårdande yrken. Det är svårt att sätta 
gränser och bristen på tid blir till ett tillstånd som är svårt att ta sig ur. 

Curt har ett arbetsuttag 60 timmar i veckan. Han är ”född in i plikten” men 
har haft en snårig väg fram till en position som ledande inom sin verksamhet. 
Karriären i yrkeslivet har varit viktig och det utbyte pengarna ger är ett ändamål i 
sig. Att vara oberoende utan skulder har länge varit en drivkraft i arbetslivet. Men 
arbetet är också en livsstil som innehåller uppgifter som töjer på gränserna till det 
privata. En utpräglad filosofi kring hur arbetet ska organiseras för att 
verksamheten ska drivas framåt. Att acceptera situationer på arbetet istället för att 
försöka kontrollera i detalj undviker stress och motsättningar.  

Även om han inte hinner med vad han ska på jobbet trots de långa 
arbetsdagarna är det inte stressande. Kraven kan vara höga ”både när det gäller 
ekonomi och lönsamhet och visst har man en viss oro”. Men det finns inget 
”perfekt tillstånd” och om det fanns skulle det kanske ändå inte vara 
eftersträvansvärt. ”Ambitionen måste vara större än förmågan.” Det vore värre 
om det var tvärt om. Arbete och fritid går in i varandra men för Curt är det inget 
problem. Det som är stressande är bristen på pengar, då fungerar ingenting 
”varken hemma eller på arbetet”. Att vara ekonomiskt oberoende är en 
”fantastisk frihet” och har hela tiden varit en strävan i hans karriär.  

I jämförelse har Johan en liknande bakgrund, men i hans fall har inte den 
ekonomiska karriären varit lika tydlig som den hantverksmässiga. För Johan är 
lusten till hantverket den största drivkraften och att själv bestämma arbetets 
riktning. Uppbyggandet av verksamheten var ”inspirerande”, ett omöjligt projekt 
egentligen.  
 

Johan: Men det är ju som adrenalin helt enkelt, man orkar ju betydligt mer när 

man har intresse. När man ser någonting framför sig som man skall kunna 

genomföra. 

 

Upp till 70 % övertid har det varit och med ett sådant övertidsuttag är arbetet 
underbetalt jämfört med en traditionell anställning i en hantverksfirma. Nu är det 
inte riktigt lika mycket, men Johan lever med sitt jobb, 11-12 timmar om dagen 
blir det, plus var fjärde helg. Det är aldrig svårt att gå till jobbet och det är lika 
inspirerande fortfarande. Kraven är höga, men ribban har han lagt själv, så någon 
stress känner han inte. Det var värre när han var anställd, men nu ”gör jag det åt 
mig själv, det är ju en stor skillnad”.  
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Johan: Det här kan man säga att det är min hobby som man håller på med, jag 

ser det inte som arbete egentligen utan det är mer en sysselsättning som jag 

likaväl kunde ha som hobby. 

 

Någon som har arbetat sedan skoltiden och aldrig varit arbetslös är Inga-Karin. I 
veckorna blir det inte så mycket tid över, även om barnen är vuxna och utflugna. 
Men den ekonomiska situationen har förändrats till det bättre, förändrats har 
även arbetsuppgifterna. Det har tillkommit en hel del administrativa 
arbetsuppgifter där utredningar står för den tyngsta biten. Kurser har anordnats 
för uppdatering av anställda men ändå hinner hon ”inte på långa vägar” med vad 
hon ska på jobbet. Utredningar, utlåtanden och fakturor går ut över kontakten 
med människor ”så inte på långt när om man så jobbade dag som natt skulle jag 
hinna”. Det är mycket dokumentation, träffar och möten som tar allt för mycket 
tid. Trots att det är så har personalstyrkan minskat på Inga-Karins arbetsplats.  
 

Inga-Karin: Det är fruktansvärt tufft. Det är ju människor vi har [att göra med] 

så vi måste ju liksom lyssna på dem, det är ju inte en maskin som vi bara kan 

stämpla in och gå vidare utan jag måste lyssna på deras behov. 

 

Som många andra karriärbundna anser hon att det har blivit tuffare på 
arbetsplatserna, förr i tiden kunde svårplacerade ”hämta posten och få ta det lite 
lugnare, idag finns inga pengar till det”. Istället blir det ett bollande mellan olika 
myndigheter innan människor får sin försörjning. Ingen vill ta kostnaden och 
individer kommer i kläm.  

Må bra i arbetssituationen gör man, enligt Inga-Karin, när man får träffa 
människor. Så egentligen vill hon inte förändra särskilt mycket när det gäller 
innehållet i arbetsuppgifterna. Däremot skulle mängden kunna reduceras med 
färre ärenden och mindre administrativt arbete som går ut över människor som 
behöver hjälp.  

Erik har arbetarbakgrund men har bytt spår sent i yrkeskarriären. Han är idag 
föreståndare för sin verksamhet. Det var ett stort steg att ta, större än vad han 
kunde tänka sig. Det blev en ”jätteskillnad och det blev ju fritidsintressena som 
blev lidande”. En arbetsvecka ligger på runt 55-60 timmar. Det var betydligt 
lättare tidigare då det fanns tid och ork för aktivitet i vardagslivet när man arbetat 
praktiskt. ”Då kunde man starta upp en annan del av huvudet. ” Nu är det 
svårare att hinna med. 
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Erik: Inom det här jobbet känns det som om man inte har några arbetstider. 

Utan det handlar ju bara om att klara av det, försöka vara duktig och visa 

liksom. 

 

Samtidigt är arbetsuppgiften mer stimulerande då den ger utrymme för 
ansvarsutveckling. Förr var arbetet bara en inkomstkälla, men nu är det andra 
bitar som spelar in. ”Man vill göra någonting.” Samtidigt håller man på och ”ältar 
och funderar på jobbet och det drabbar dem runt omkring en, att man bara maler 
och maler”. Det blir svårt att koppla bort, men samtidigt svårt att hinna med vad 
man ska. 
 

Erik: Nej. Det finns inget slut på det, utan man måste hela tiden försöka hitta på 

nya saker och grejer. Framförallt på helgerna.  

 

Arbetet ska vara noggrant och skötas bra, men det är ”ganska jobbigt att vara 
perfektionist i ett kaos”. Tankarna kring jobbet slukar den fria tiden och det är 
krävande att ständigt ”ha ögonen på sig”. Det gick så långt att Erik blev liggande 
när det var som värst. Helt utslagen, ”det går inte att beskriva, man var ju livrädd 
när telefonen ringde”. Han tycker själv att han kom ut rätt stark ur situationen när 
det väl släppte. Att ha ett jobb bara för att tjäna pengar skulle vara lite tråkigt. I 
sin nuvarande situation söker Erik arbetssätt som är mindre hierarkiska, där 
arbetet är mer ideellt utformat och där människor jobbar för att de vill. Något 
som alla kan ha nytta av. Samtidigt skulle han vilja ha förmågan att vara mer 
svåråtkomlig, att säga nej och dra sig undan när folk bara vill snacka skit. Få lite 
mer respekt. Men så blir det när man ”känner alla människor och kan prata med 
bönder på bönders vis”. Det är svårt att säga nej utan att verka kaxig. Helst av allt 
skulle han vilja kunna göra en större åtskillnad mellan arbete och privatliv. 
 

Erik. Jag skulle nog vilja att det fanns möjlighet att få någon form av våggång 

mellan jobbet och fritiden. 

U: En sluss? 

Erik: En sluss ja på något vis. Att ha ett praktiskt yrke och vara rätt nollställd på 

något vis. Någon sån där nollställningsmekanism. Om man kunde hitta något 

sådant. Det skulle vara rätt så skönt. 

 

Det paradoxala i Eriks fall är att han lämnat ett jobb för att ”göra någonting” i sin 
arbetssituation, att inte bara ha jobbet som inkomstkälla utan även kunna 
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utvecklas i det. När han väl lyckats komma dit tycks priset vara högt. Att ha ett 
utvecklande och stimulerande arbete där det finns möjligheter att utvecklas som 
person är påfrestande och inte anpassat de behov av ett balanserat vardagsliv som 
han trots allt söker. 
 

5.4.1 Sammanfattning av de karriärbundna 
Alla karriärbundna deltagare har i jämförelse med andra ett högt arbetsuttag. 
Många upplever sin situation som så pressande att det är svårt att hinna med vad 
som ska göras, både inom och utanför förvärvsarbetet. Framför allt blir fritiden 
lidande, men även hemarbetet, något som diskuteras i nästkommande kapitel. De 
flesta har någon gång haft så stora problem i balansen mellan arbete och privatliv 
att det inte gått att fortsätta förvärvsarbetet. Sjukskrivningar under perioder har 
förekommit. Problemen har berott på en pressad arbetssituation, ofta i 
kombination med stora ansvarsåtaganden i hem- och fritidsförhållandena. Främst 
anställda i människovårdande arbetsformer bland de karriärbundna uttrycker att 
de upplever sådana svårigheter med oklara mål och höga krav utan trygghet i 
arbetssituationen. Ett splittrat ansvar, dels gentemot personen med hjälpbehov 
men också lojaliteten gentemot organisationen ställer balansen mellan arbete och 
privatliv på sin spets. Sällan motsvarar tjänstens procent det faktiska 
arbetsuttaget.  

Men det finns också de som trots ett högt arbetsuttag bland de karriärbundna 
känner att de arbetar ”med tiden, inte emot den”. Arbetet blir en livsstil och trots 
att arbetsuttaget är långt över genomsnittet är det inte en källa till problem. Det 
ser heller inte ut som om det uppkommer lika många kritiska situationer i 
vardagslivet om personen har kontroll och inflytande över sin arbetssituation. 
Det är emellertid vanligare att karriärbundna har ett högt arbetsuttag med 
flytande gränser mellan arbete och icke-arbete och en närvarande känsla av att 
inte hinna med det som ska göras. Viljan att visa upp vad man kan och få 
erkännande i en social kontext är en stark motiverande faktor. Det eftersträvas 
någon form av våggång eller sluss mellan arbetet och privatlivet för att på så sätt 
ha en tydlig gräns. En gräns som traditionellt är mer vanlig för personer med en 
instrumentell inställning till arbetet. Priset för att ha ett arbete med 
karriärmöjligheter kan vara påfrestande, men väljs ändå. Varför det förhåller sig 
så finns det utrymme att diskutera längre fram.  

Till sist finns det ett sätt att komma runt den begränsade tiden för familjen 
genom att inbegripa dem i arbetet. Ett sätt som kanske inte är så vanligt i dagens 
samhälle. Karriären kommer i sådant fall högt på dagordningen och att gå ner i 
arbetstid är önskvärt men sällan aktuellt. Arbetet tar över och äter upp delar av 
fritiden. Det blir, som beskrivits ovan, en livsstil som präglas av social och 
ekonomisk vinning. Priset är en obalanserad vardag som kräver nya 
systemlösningar för en tidfattig arbetande befolkning. 
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5.5 Lönearbetsförhållanden – de obehövda 
Hur är då situationen för deltagare som inte har fullt upp i arbetslivet utan, tvärt 
om, har svårt att komma in eller av någon anledning inte kunnat hålla sig kvar. 
Det handlar om de tidrika som hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden, 
som inte efterfrågas i det föränderliga arbetslivet och som inte når upp de krav på 
kompetens och vidareutbildning som ett föränderligt arbetsliv kräver. Obalansen 
mellan dålig ekonomi och god tillgång på tid är signifikant för de obehövda och 
vi börjar med Thomas. Han skadade ryggen vid ett lyft på arbetet och har efter 
det inte lyckats ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.  
 

Thomas: Har man inga pengar så kan man ju inget göra, det är ju så, man är ju 

låst. Allting styrs av pengar, det kvittar vad du skall göra idag, allt kostar ju. 

Har man inga pengar så får man sitta hemma, då tar man sig inte tid att göra 

någonting kanske vettigt. Man blir lite avtrubbad. 

 

En vanlig dag går Thomas upp vid 9-tiden, äter lite och tittar i tidningen. Går i 
trädgården eller sätter sig vid datorn. Tittar på teve. Går och lägger sig en stund 
och vilar, han måste vila en stund annars får han ont i kroppen. Sen går han upp 
och då är det snart kväll med mer tevetittande innan han går och lägger sig. 
Dagarna är lika varandra och följer ett ganska inrutat mönster. Han skulle vilja 
åka iväg och göra saker men det är inte möjligt utan ekonomiska förutsättningar. 
Saker och ting blev inte riktigt som han tänkt. Det blir att han drar sig undan 
relationer, speciellt har tidigare arbetsplatser varit en källa till konflikter. Han 
orkade inte med jargongen och var tvungen att bära mycket själv. Nu säger han 
sig vara mer flexibel, men något nytt arbete har han inte hittat. Arbetsklimatet har 
blivit helt annorlunda. Förr fanns det ”hur mycket jobb som helst” men nu finns 
det ingenting. Innehållet har också ändrats. ”Nu ska ingenting få kosta och 
människor mår inte bra.” Det är mycket ”hyckleri och falskhet” i samhället.  
 

U: Om du hade möjlighet att helt bestämma över din arbetssituation, hur skulle 

den se ut? 

Thomas: Det är svårt, det kan jag inte sitta och säga här. Jag har inte såna 

visioner, allt mitt går ju från dag till dag till att kunna göra någonting, så jag 

kan ju inte komma så högt som du vill att jag skall, jag kan inte se det så långt. 

 

Obalansen mellan tid och pengar är svår att leva med. Det blir ”en himla röra 
känns det som”. Det enda han vet är att han måste få bättre ekonomi och tjäna 
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pengar. Ha ett jobb, ”det är det som är viktigt för mig”. Ett halvtidsjobb för att 
komma igång. Men just nu känns det som om ”det inte finns något hopp”. 
Thomas berättelse är inte på något sätt unik. Flera deltagare har en 
levnadsberättelse som kommer i konflikt med mer konventionella (eller 
traditionella) uppfattningar om hur arbetslivet ska utformas och vilken 
omfattning arbetet ska ha i förhållande till andra samhällsarenor. Jessicas 
berättelse är inte helt olik Thomas. Även hon skadade ryggen efter ett lyft på 
jobbet. Sjukskrivningen som följde beskrivs som chockartad. Hon kom tillbaka 
och började på nytt men bara i fem månader. Sedan blev hon sjukskriven helt. 
Upplevelsen var att hon bara slussades runt mellan läkare och försäkringskassan 
utan att det var någon som verkligen kunna hjälpa henne. Hon blev sjukare och 
sjukare och förstod inte varför. ”Jag blev utbränd av att vara hemma och vara 
sjukskriven, jag fick ingen hjälp, det var ingen som såg.” Själv är hon övertygad 
om att hon skulle jobba idag om hon bara hade fått stöd. Jobben måste bara 
anpassas människan och vad hon klarar av. Nu blev hon sjuk och trött och kunde 
inte använda sin tid till någonting. Det fanns heller inga ekonomiska resurser ”att 
köpa mig hälsa som många människor kanske kan göra något så när i alla fall om 
man har pengar då, köpa sitt privata”. 
 

Jessica: Så man satt liksom fångad i en fälla och så ser man hur hela systemet är 

fel på något vis. Lilla jag i det här då, kommunen brydde sig inte om att jag är 

sjuk, det är väl bara att packa ihop en låda och så ta in en ny, det är ju så, det är 

ju verkligheten. Men ändå så behövs man ju idag, det syns ju, det är ju för lite 

folk som arbetar. De tar ju inte tillvara på resurserna på rätt sätt. För man var 

ju ändå någon sort resurs att ta in. För det är ju många i min ålder som är 

sjukskrivna. 

 

Att ha varit tidfattig men sedan tvingas in i tidrikedom ser ut att skapa en känsla 
av utanförskap som är svår att hantera. Jessica menar att ”det är som att byta från 
natt till dag, det är svårt att hitta en väg hur man ska leva med det, man längtar ju 
tillbaka hela tiden”. Hon försöker hantera situationen genom att intala sig själv att 
göra vissa saker för att få struktur i tillvaron. Upprätthålla kontakten med 
människor även utanför arbetssituationen för att träffa andra än bara de som är 
sjuka och i samma sits.  
 

Jessica: Men det är jättesvårt, man känner sig rätt värdelös och dålig 

självkänsla få man ju, man tror ju att man klarar nog inte det här. Nu är man 
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mer försiktig och tycker inte om sig själv. Det blir så med tiden tror jag, man får 

inte vara med på samma sätt. 

 

Istället skulle Jessica vilja ha ett arbete där hon kunde utföra vissa saker i ett 
tempo som passar henne. Det skulle ge en stor tillfredsställelse och då skulle hon 
också orka mer. Nu blir det hela tiden bakslag för att förväntningarna är för höga. 
Samtidigt måste man arbeta mycket med sig själv. En av anledningarna till att hon 
hamnat i den situation som hon befinner sig i är, enligt henne själv, 
indragningarna som gjordes under 1990-talet. Fler arbetsuppgifter skulle utföras 
till samma lön. Arbetet inom vården blev tyngre och psykiskt mer påfrestande. 
Av tre heltider på hennes gamla arbetsplats är det en kvar och hon mår inte bra. 
Tiden på arbetet ”krympte och krympte så till slut vet jag att det är i princip mata, 
klä på och lägga, och inget mer”. 
 

Jessica: De känner att de sitter fast i jobb som de inte orkar med och det tyckte 

jag var skönt att slippa ifrån för jag kommer aldrig att klara av ett sådant jobb, 

det skulle ju aldrig gå. 

 

Bristen på pengar är just nu det jobbigaste att leva med. Och att inte ha en 
naturlig punkt i samhället där man hör hemma. Lösningen är, enligt Jessica, att vi 
måste samarbeta för att komma vidare med obalansen i samhället. Som det är nu 
jobbar alla för sig och de myndigheter som ska ta hand om problemen som 
uppstår har dålig kompetens. 

Evas tidfattigdom var länge av dubbel natur då både arbetet och hemarbetet 
tog både tid och kraft.  Till slut klappade hon ihop och fick diagnosen 
utmattningsdepression. Som för Jessica och Thomas blev vägen tillbaka svår. 
Skillnaden är att Eva har kommit igång och börjat arbeta så smått och är nöjd om 
hon framöver kan klara av att arbeta halvtid. Om hon hade möjlighet skulle hon 
inte söka sig tillbaka till arbetsmarknaden över huvud taget utan ta vara på tiden 
på ett helt annat sätt. Men så tänkte hon inte då hon arbetade som mest.  
 

Eva: Man jobbade och jobbade och får man en klapp på ryggen och man säger 

att du gör ett bra arbete. Man är ju uppe i 110 % och tycker fortfarande att man 

gör ett bra arbete, men sen är man uppe i 120 % och då är det en självklarhet att 

man skall klara det också, det är bara ett krav man har, eller man känner att 

man har det. 
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Droppen som fick bägaren att rinna över var, enligt Eva, schemaläggningen inom 
vården där hon jobbade. Den går ut på att man går in och stöder arbetskamrater 
när de vill vara lediga eller är sjuka, för några vikarier kunde inte sättas in. 
Tillgängligheten är viktig och det gäller för personalen att ställa upp för varandra. 
Det gör det svårt att planera fritiden på ett bra sätt. På sex veckor kunde endast 
två dagar avsättas där man absolut inte fick ringa personen. Kraven på att ”ställa 
upp” blev orimliga. Fattades för många timmar kunde man till och med bli 
beordrad att göra dem på en annan arbetsplats i kommunen.  
 

Eva: Sen var det ju de som inte kunde ta till sig det här över huvud taget, de led 

ju väldigt, de ville absolut inte jobba så här, och det värsta de visste var varje 

gång vi skrev på till det här schemamötet. 

 

I det stora hela har arbetssituationen förändrats till det sämre för Eva ända sedan 
slutet av 1980-talet. I och med neddragningarna i början på 1990-talet tog man 
bort matlagningen och handlingen. Köket har stängt och av de visioner som 
fanns med gruppboendet när Eva började ser hon inte mycket av. Det var inte 
förrän arbetssituationen förvärrades för Eva och hon blev sjukskriven som hjälp 
gick att få. Stöd i arbetslivet var det inte mycket med. Där gällde det mest att ta ut 
så mycket av personalen som möjligt. Enligt Eva är det ett tecken på otydligt 
ledarskap. Ingen tog ansvar för verksamheten, åtminstone inte för personalen. 
Som det såg ut skulle allting göras av personalen själva. Men en sak har hon lärt 
sig av allt detta; att säga nej och att sänka kraven på sig själv. Det största 
problemet Eva har just nu är att pengarna inte räcker till.  

Jenny har, i motsats till Thomas och Jessica, aldrig kommit ut och fått fast 
mark under fötterna i arbetslivet. Efter skilsmässan har hon inte lyckats få jobb 
utan gått på socialen. Några vikariat har det blivit men aldrig så att hon känt att 
hon klarat att försörja sig själv och barnen. Den biten är det svåraste, ”man 
känner att man kommer aldrig dit, utan man stannar av på något sätt.” Hon skulle 
vilja känna att hon kunde men det är svårt när det blir för stressigt och för 
jobbigt. Då sjunker hon in i depressioner. Hon beskriver sig som lite velig och att 
hon ”aldrig bevisat för mig själv att jag verkligen kan”. 
 

Jenny: Det är jättesvårt när man inte kommer dit, att man verkligen visar det för 

sig själv. Det är ju inte andra man skall visa det för heller utan det är ju för sig 

själv, men jag kommer aldrig dit känns det som. 

 

Kraven i arbetslivet är för höga, men även hemförhållandena bidrar till att hon 
känner sig så maktlös. Som ensamstående mor är det svårt att hänga med och 
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vara uppdaterad när det gäller t ex läxläsning. Sömnen är inte den bästa och då 
kommer hon inte upp i tid ”och då håller det på sådär hela dagarna”. Helst skulle 
hon vilja jobba halvtid och kunna klara sig själv ekonomiskt och bestämma över 
sin situation. Som det ser ut har hon egentligen ”hur mycket tid som helst, man 
skulle kunna göra saker och ting, men det finns aldrig ekonomi till att göra de 
sakerna”. Då känns det meningslöst att försöka utan att kunna göra någonting. 
Istället blir livet, precis som för Thomas och Jessica, ”inrutat i det som är det 
vanliga”. Hon väntar på att någonting ska hända och känner samtidigt att det inte 
är någon mening att t ex utbilda sig. För då ”kommer en 25-åring och har likadan 
utbildning, javisst då tar vi den som är 25 år, det är sådana tankar som kommer 
hela tiden, man har lite för dystra tankar själv”. Men hade bara pengarna funnits, 
”då hade det inte stoppat någonstans, för då hade man vetat att pengar finns i 
bakgrunden, mycket är ju bara pengarna som styr”. 

Lena hamnade utanför arbetsmarknaden då hon blev uppsagd efter 22 år i 
företaget. Det var 6 månaders uppsägning och ”det var som att gå till sin egen 
begravning varje dag”. Att få sluta skulle inte bara få hända, det var en chock och 
”smärtan går inte att beskriva”. Chocken gick över i ilska då facket svek och 
plötsligt var det som om hon inte förstod det samhälle hon växt upp i längre. 
Förtroendet ”raserades över en helg”. Hon kände sig inte längre respekterad. Så 
långt är hennes berättelse i många avseenden lik den besvikelse Thomas, Jessica 
och Eva kände när de ofrivilligt ställdes utanför arbetsmarknaden. Skillnaden är 
att Lena bestämde sig för att aktivt kämpa för sin sak politiskt. Hon var tvungen 
att sätta sig in i problemet, ”nu måste jag ta reda på vad som händer, det var 
någonting i vårt samhälle som var på gång, jag kände det”. 

Detta hände 1992 och sedan dess har hon jobbat vidare och vidgat sitt 
nätverk. Sociala och ekonomiska orättvisor i samhället och frågan varför vi inte 
vågar säga ifrån när alla jobbar skjortan av sig är viktiga frågor. Samtidigt har det 
många gånger varit svårt med arbetslösheten. I början var det som att gå ”till sin 
egen avrättning” och där har hon fått se ”medaljens baksida av samhället som 
arbetslös”. De åtgärder som sattes in var av mycket varierad kvalité med allt ifrån 
dyr datakurs till marginaliserande anställningar med anställningsstöd där ”man 
kommer in i företaget som en B-spelare från början”. Men det värsta var när 
”man skulle sitta och måla korgar”, en aktivitet som var diskriminerande och 
några av aktiveringsprogrammen har varit direkt kränkande. ”Men jag kunde inte 
säga nej heller för jag var tvungen att vara där, du har en fotboja när du är 
arbetslös.” Lena betraktar kontakten med arbetsförmedlingen som ett arrangerat 
äktenskap. En relation som inte är ömsesidigt positiv. Arbetsförmedlingens 
kontrollerande och övervakande uppgift kritiseras, för även om det också funnits 
sysselsättningar som varit relativt givande skapar arbetsformerna en negativ 
stress. Istället vill Lena se att en ordentlig anställning blir en mänsklig rättighet. 
Att hon lyckats upprätthålla och utveckla kämpaglöden tillsammans med andra i 
sociala nätverk beror, enligt henne själv, på en inre styrka där det hela tiden söks 
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efter en möjlig väg ut ur problemen. Tillsammans med andra som delar hennes 
uppfattningar har en ny trygghet kunnat byggas upp, ett kollektiv som hon idag 
ser som sitt stora stöd i livet.  

På många sätt har Reza en liknande levnadsbeskrivning. Även om 
förutsättningarna är vitt skilda har det sociala kapitalet varit en drivkraft till 
förändring. Han kom till Sverige 1999 efter tjänst i armén och ett jobb för FN. 
Sedan dess har han väntat på att bli svensk medborgare. Många av de arbeten 
som är mest intressanta kräver medborgarskap så vardagslivet har varit präglat av 
väntan. I början var det svårt att klara vardagen utan kompisar, men efter hand 
och med stort tålamod har han byggt upp ett lokalt socialt nätverk. Målmedvetet 
har han ställt upp och hjälpt sin familj, bekanta och grannar genom att fixa med 
bilar, måla, handla, flytta etc. Utan dessa ansträngningar skulle han känna sig 
värdelös. Om han inte hade sina kontakter skulle han ”gå ut och skaffa ett 
nätverk”. Att få ett jobb betyder allt för Reza. Det är svårt att klara sig 
ekonomiskt, men också för att man inte är någonting om man inte jobbar. Så 
länge han inte har något skapar han sina egna arbetsuppgifter genom att hjälpa 
andra som inte har tid eller ork. Han säger sig sätta andra människor främst, 
sedan kommer han själv och det blir mycket hemarbete hos andra (främst 
familjen). Om han inte skulle göra någonting ”sitter jag bara och tänker, så jag 
försöker göra någonting på dagarna”. Han vill hela tiden använda sin tid, för blir 
han stillastående leder det till utanförskap och rädsla. 
 

5.5.1 Sammanfattning av de obehövda 
För de som inte kunnat hålla sig kvar, aldrig kommit in eller hamnat utanför 
arbetsmarknaden ser vardagslivet annorlunda ut än för de karriärbundna som 
istället lever med ett ständigt pusslande och kompromissande med tider. För de 
obehövda är det pengarna som inte räcker till vilket naturligtvis påverkar 
möjligheten att leva ett gott liv. En första grov indelning säger oss att situationen 
kan bearbetas på två sätt. Det första inbegriper de som upplever vardagen som 
enformig och begränsad. Dagarna går in i varandra och tillvaron känns många 
gånger meningslös. Allt för höga krav på utbildning, erfarenhet och initiativkraft 
håller dem tillbaka lika mycket som de ekonomiska tillkortakommandena. 
Planeringshorisonten sträcker sig inte längre än några dagar, det går inte att 
planera något när det inte finns pengar. Allt blir bara en enda röra. Själva 
hemmagåendet gör att informanterna kör fast i den lilla världen utan att komma 
vidare. De blir utbrända av att gå hemma, inte av att jobba för mycket. Osedda 
försöker de få struktur på tillvaron genom att upprepa små handlingsmönster i 
vardagen.  

Det finns en stor frustration över att vara fast i något som inte går att 
förändra. Den ekonomiska situationen är det mest akuta, något som håller 
deltagarna kvar i det gamla. Det gemensamma är att de blivit sjuka på jobbet och 
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skadat sig, både fysikt som psykiskt. En intervjuad har aldrig kommit ut på 
arbetsmarknaden och tar idag hand om sina barn som ensamstående. Hon tycker 
att hon aldrig fått chansen att visa vad hon kan. Att hon stannat upp och inte kan 
hantera de krav som ställs på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är ingen 
mening med att göra saker för det är alltid andra som är bättre eller mer 
kvalificerade och väljs först. En upplevd intern turordning till arbeten som gör att 
det inte finns utsikter att ta sig ur utanförskapet. Paradoxen är att jobb och 
självförsörjning är det som önskas mest. Samtidigt uttrycker de att ett jobb på den 
ordinarie arbetsmarknaden i dagsläget är svårt att klara av, åtminstone heltid.  

Samtidigt finns det exempel på att andra ur kategorin har hanterat sin situation 
på ett helt annat sätt. Här handlar det istället om att bygga upp ett socialt nätverk 
som kan hjälpa dem i sin utsatta situation som ekonomiskt och socialt 
begränsade. Här finns en vilja att slåss för de ideal som tidigare ansågs som 
självklara i den svenska välfärdsstaten men som kommit på skam på grund av 
uppsägning och ett hårdare arbetsklimat generellt. Politisk kamp är i detta fall 
något som används för att upprätthålla sitt anseende och visa att eventuella fel 
inte ligger hos individen utan på en högre samhällsnivå. I den gemenskapen finns 
en trygghet och ett erkännande som tidigare fanns i arbetet. Nu finns ett 
ambassadörskap i kampen för upprättelse och rättvisa, det är inte bara jaget som 
ska försvaras, utan alla andra som hamnat i samma situation och som fått sina 
livsvärldar förändrade på grund av arbetslöshet. En annan intervjuperson 
institutionaliserar inte sin vilja att bilda nätverk utan bygger ett eget, mycket 
lokalt, där föresatsen att hjälpa andra med vardagssysslor blir ett medel som 
används för att söka socialt erkännande. De informella vägarna för att bygga 
nätverk hittas många gånger i en gråzon mellan betalt och obetalt arbete. 
 

5.6 Lönearbetsförhållanden – de oberoende 
Alla tre deltagare som representerar de oberoende har arbetat inom 
tillverkningsindustrin men är idag ekonomiskt oberoende och lever på eget 
kapital. De har alla haft ett tämligen högt arbetsuttag. Lennart började arbeta som 
14-åring och har sedan dess prövat på ett flertal branscher och utvecklat många 
egna idéer. Med ett långt pensionssparande och en del tjänade pengar på börsen 
har han kunnat lämna arbetslivet innan pensionen. Ekonomiskt oberoende har 
han varit sedan 1976. Han har länge bestämt över sitt liv och kunnat göra mycket 
av det som har intresserat. Den ekonomiska friheten har gjort att intressena har 
fått styra senare delen av arbetslivet. Lennart har satsat mycket tid och kraft på de 
olika projekten och är mycket medveten om hur pengar ska investeras för att ge 
bra avkastning. Ekonomiskt oberoende är ett viktigt incitament för att han ska 
må bra. Det har hänt att han gått ner sig i ”någon form av depression” när det 
inte har gått att ha full koll på ekonomin. Avgifter från försäkringar och andra 
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utgifter som begränsar inkomsten irriterar och är en källa till frustration. Det har 
även gjort att han känt sig stressad. 

För Lennart är arbete en självklarhet. Han har alltid något nytt på gång. Med 
tanke på att han inte behöver arbeta för sin försörjning handlar det nuförtiden 
ofta om fritidsprojekt. Vänkretsen i Sävsjö är begränsad. Då är det bättre med 
den saken under den tid han och hans fru tillbringar utomlands. Där blir det 
mycket golf och umgänge. Men känslan är dubbel. När han är borta längtar han 
hem och tvärt om. Det är svårt att veta vilken fot man ska stå på. När det gäller 
arbetslivet har det förändrats, speciellt arbetsuttaget. 
 

Lennart: Det samhälle vi har byggt upp nu, det fordras ju att två jobbar inom en 

familj, det är ju omöjligt att frun kan vara hemma. När jag gifte mig vid 22 års 

ålder, det var ju inga problem egentligen, man kunde köpa TV och bil. I dag går 

det ju åt 2 löner. 

 

Även Berth är ekonomiskt oberoende efter att ha sålt sin del av familjeföretaget. 
Ekonomiska placeringar har gjort honom oberoende och nu har han köpt en 
egendom som upptar en stor del av hans tid. Det är en frihet för han gör precis 
vad han vill. Det finns inget som binder upp tiden. I början, efter det att han 
sålde, var det svårare. Han kände sig överflödig efter att ha haft jobbet som 
livsstil. Det har blivit bättre, han saknar inte arbetet, däremot kan han sakna det 
sociala livet som fanns på arbetsplatsen. Berth har till och med planer på att 
skaffa ett jobb för att dämpa tomheten ”när man går för sig själv”. Annars trivs 
han utomordentligt med sin nya situation.  

När det gäller inställningen till arbetet har det förändrats, menar Berth. Nu 
väntar alla på att klockan ska bli fyra och man får gå hem. Arbetet har blivit ett 
ont måste. Det har spridits en likgiltighet på många arbetsplatser som möjligen 
skulle försvinna om det gick att ta lite egna initiativ. Om inte det går, på 
tempojobben, måste man nog tänka på ett annat sätt. 
 

Berth: Om vi säger t ex att du skall borra här en pall på 500 bitar och man 

ställer in en maskin och sen står du där och plockar, det är ju inte så där väldigt 

givande egentligen. Så jag säger det, fast man inte tycker det är roligt så måste 

man kunna fantisera, man måste kunna drömma bort när man står där och 

plockar. Man skall inte stå och tänka på vad man gör för då blir man ju tokig så 

att säga. Man måste ju kunna drömma lite. För annars blir det drygt, annars blir 

dagen lång.  
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Han har själv stått där och drömt sig bort till semestrar och fritid. Däremot skulle 
ett jobb idag definitivt vara ett tänkande jobb. Som sagt, mest för den sociala 
biten. Ett deltidsjobb för att få sociala kontakter. Han tycker om att arbeta ensam 
i skogen men på ett sätt kan det bli lite väl ensamt. Kanske ett affärsjobb, men än 
så länge är det bara en tanke.  

Morgan, som även han är ekonomiskt oberoende, skulle kunna tänka sig att ta 
ett halvtidsjobb. Den sociala biten kan bli lidande och det är viktigt att träffa folk. 
Det började annars med ett mycket högt arbetsuttag med jobb sju dagar i veckan. 
Det var en väldigt pressad tid. Efter att han börjat få huvudvärk och börjat gråta 
på kvällarna tänkta han att ”nu är det färdigt, då är det psyket nästa så då är det 
bara att sluta”. Så han sålde men jobbade kvar som anställd. Då försvann alla 
problem. Men när han slutade där kom stressen när det inte fanns nåt att göra på 
dagarna. Idag åker han ut till stugan och fixar lite, jobbar med händerna. Önskar 
att han prövat på lite mer grejer. Bytt jobb oftare. 
 

Morgan: Ja, de har byggt ett sånt jävla samhälle så jag menar, folk är ju 

livrädda för att bli av med jobbet. 

 

Jobbet som arbetsledare tog mycket på krafterna. Till och med i sömnen flyttade 
han runt på gubbarna på golvet för att få allt att fungera på bästa sätt. ”Det gick 
liksom inte att koppla av.” Nu har han en annan inställning. Nu kan han göra alla 
de där sakerna som han inte hann med förut, som att skriva och spela golf. Men 
som sagt, den sociala biten arbetet bidrog med saknar han ibland trots allt. 
 

5.6.1 Sammanfattning av de oberoende 
God tillgång till både tid och pengar kräver ekonomiskt oberoende, något som de 
oberoende deltagarna har. De har alla arbetat i tillverkningsindustrin men lämnat 
arbetsmarknaden innan tiden för pensionen. Mycket tid och kraft lades ner i 
arbetet, bitvis alltför mycket, något som ledde till kollaps och sjukskrivning. Att 
vara arbetsledare och driva eget för att tjäna pengar gjorde att jobbet inte tog slut 
klockan 4, utan sent på kvällen. Nu befinner de sig i en situation där 
tidrikedomen till och med kan kännas väl tilltagen. Steget från att ha jobbet som, 
mer eller mindre, en livsstil till en oändlig fritid har varit svår att hantera. Det 
sociala livet som fanns på arbetsplatsen går inte att kompensera och de skulle alla 
tre kunna tänka sig att jobba, men inte heltid. Halvtid eller hjälpa till då och då 
där det behövs. Någonstans där man får träffa folk. Ekonomiskt oberoende har 
varit viktigt, men betalningen har varit att de sociala nätverken blivit glesare utan 
reguljärt arbete.  
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5.7 Lönearbetsförhållanden – de omhändertagande 
De som är fattiga på både tid och pengar är en utpräglat heterogen kategori i 
undersökningen. Två (av fyra) har barn. En av dem är ensamstående förälder 
med barn. En är invandrare. Tre har jobb. Två är kvinnor och två är män. En 
jämförelse visar emellertid att de allihop har förhållandevis lite tillgångar när det 
gäller tid och pengar. Två av dem som arbetar är i verksamheter som kräver 
ideella insatser. Arbetsuttaget är i förhållande till lönen och ledig tid tämligen 
stort. De drivs av en inre övertygelse att det de gör är rätt och att det fyller ett 
gott syfte. Arbetet kan många gånger vara slitsamt, men det är värt det eftersom 
belöningen kommer i andra värden än tid och pengar. Jesper, som arbetar med 
ungdomar, ser hur vuxna inte hinner med att umgås med barn/elever för att de är 
så upptagna med annat. Det är så mycket som ska hinnas med i arbetslivet vilket 
skapar en stress som tas med in i hemmet. Det finns ett uttalat dåligt samvete för 
att de inte hinner med att umgås utanför jobbet, men de strukturella 
förutsättningarna kräver full uppmärksamhet i arbetslivet. Jesper har ett arbete 
som skapar vissa problem. Det är lätt att bli ”uppäten då alla kommer med 
förslag” och det är svårt att säga nej.  
 

Jesper: Det är väldigt mycket på ideell tid som man ska lägga ner utöver sin 

arbetstid. Det är jättesvårt att koppla av och koppla bort. […] Man får inte 

tänka på att vara alltför snäll, man får inte ha dåligt samvete för att man säger 

nej. 

 

Men det dåliga samvetet kommer ändå med denna typ av jobb. Svårast var det i 
början innan gränserna var någorlunda klara, men fortfarande kan det vara svårt 
eftersom ”man jobbar med människor”. Det tär på krafterna och det tar tid. 
Jesper frågar sig om de överordnade egentligen vet hur mycket tid de faktiskt 
lägger ner i verksamheten. Mycket är oskrivet och därför också otydligt. Men, 
som Jesper påpekar, det är en livsstil och då kan man inte riktigt ha ett jobb 
mellan 8 och 4. Men 12 timmars övertid på en vecka tar på krafterna och vissa 
dagar är värre än andra. Att själv sätta upp kraven gör att de ofta blir högre än 
nödvändigt, men det är svårt att göra något åt. Då kommer stressen som sätter 
sig som en klump i magen. Att anställa fler som kunde arbeta ihop och dela 
ansvaret vore en möjlighet, men då kommer ekonomin in och det är den som 
sätter gränserna, inte Jesper.  

Rebecca har ett liknande jobb men är yngre och går en utbildning i anslutning 
till uppdraget. Hon bor i ett kollektiv där alla är involverade i samma verksamhet. 
Dit kan också ungdomar komma om de har problem och vill prata. Det gör att 
arbetstiderna kan bli väldigt varierande och stundtals långa då stöd ofta behövs på 
helgerna. Något som kan vara väldigt betungande. 
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Rebecca: Ja, absolut, eller absolut ska jag inte säga men det är väldigt svårt att 

skilja på arbetslivet när man är på skolan och när man kommer hem eftersom 

eleverna får komma hem när de vill till en och då är det svårt att skilja på det. 

Man känner ibland att man skulle behöva lite mer ’det här är min tid’ och att 

man känner att ingen annan kan komma och störa. 

 

Rebecca påminner om att det är de själva som satt gränserna för hur tillgängliga 
de ska vara i sitt arbete och att det inte är någon annan som satt upp kraven. 
Samtidigt är hon lite trött på det för det är väldigt mycket att ”ge, ge hela tiden” 
och det kan bli för mycket ibland. Ett visst grupptyck spelar också roll som 
kräver en hög lägstanivå bland deltagarna. Rebecca ser det uppdraget hon har 
som en erfarenhet att bära med sig, något hon kan ha nytta av i ett framtida 
yrkesliv. 

För Mohammad är situationen svår. Bristen på både tid och pengar går knappt 
att hantera. Att han och familjen även är flyktingar sätter sin prägel på tillvaron. 
Föräldrarna och en syster är kvar i Irak och Mohammad känner sig stressad. 
Hans fru är nyopererad och sängliggande så han får ta hand om barnen själv. Ett 
jobb står högst på önskelistan, gärna i storkök eller som servitör. Administrativt 
hemarbete är också en faktor som försvårar livskvalitén och skapar en maktlöshet 
som är svår att hantera. Att ta körkort är en dröm, men det är svårt att få loss 
både tiden och pengarna. Att vara tid- och penningfattig utan arbete benämner 
han som mycket stressande. Önskningarna till förändring består i första han till 
att få komma ut och träffa vänner och kanske till och med spela fotboll. Men 
som det ser ut nu är han låst i en mycket krävande situation, såväl socialt som 
ekonomiskt. 

Sissel har även hon en begränsad tids- och penningbudget. Men där försvinner 
likheterna med Mohammad. Trots att hon är ensamstående och jobbar heltid har 
hon inte mycket att klaga på när det kommer till vardagssituationen. Visserligen 
vore det bra om det var lättare att få tag i barnvakt för hon kan känna sig lite låst. 
Att det blev inom vården hon hamnade ”var bara ett öde”. Så länge hon har 
jobbat så har arbetsklimatet bara blivit bättre, ”generellt är det en mycket positiv 
utveckling från det gamla”. Sissels åsikter går alltså isär med många som har 
upplevt stress och utmattningsdepressioner på sina arbetsplatser inom vården.  
 

Sissel: Jag tycker vi har rätt stor frihet inom gruppen och även jag som individ, 

så det är inget som jag går och tänker på att det här skulle jag vilja göra. Så 

generellt över det stora hela tycker jag att det fungerar bra.  
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En anledning till Sissels inställning kan vara att hon inte vill vara den som klagar 
och gnäller. Hon menar att det går bara man inte har för höga krav på hur saker 
och ting ska vara. Visserligen kan även Sissel vara stressad, men inte så ofta. Att 
det har blivit tuffare har hon märkt av och ”vi har blivit tillsagda att ta in vikarier 
så lite som möjligt om vi är sjuka, dra ner så mycket tid vi kan för kassorna 
krymper och krymper”. Detta verkar dock inte innebära några större problem 
och det går att urskilja en viss ödestro. Saker är som de är och inte så mycket att 
göra något åt. I Sissels fall verkar det vara en inställning som förenklar tillvaron. 
Det finns inte så stora resurser men hon gör vad hon kan med dem som finns. 
 

5.7.1 Sammanfattning av de omhändertagande 
När fattigdomen är både av tidslig och ekonomisk natur kan det vara lätt att dra 
slutsatsen att denna grupp är socialt utslagen och en motpol till de oberoende, 
men så behöver inte vara fallet. Situationen de befinner sig i kan ha många olika 
orsaker. En av dem är att det har skett ett medvetet val där en verksamhet som 
till viss del kräver ideella insatser har valts och som därför inte ger särskilt stor 
ekonomisk avkastning. Inre värderingar spelar då en avgörande roll vilket ger 
andra belöningar än strikt ekonomiska och tidsliga. Problemet att få balans 
mellan tid och pengar kvarstår dock i samma utsträckning som för de 
karriärbundna. I dessa fall är de oregelbundna arbetstiderna och de otydliga 
gränserna påtagliga, något som kan jämföras med de människovårdande jobben 
bland de karriärbundna. Här finns stora liknelser i det att mycket är oskrivet och 
otydligt. Kraven, inte minst från kollegor, är höga, och ofta outtalade. Stressen 
kan sätta sig som en klump i magen, det dåliga samvetet gör sig påmint men att 
förändra situationen är svårt då det finns ekonomiska begränsningar. 
Arbetsdagarna kan bli väldigt långa, samtidigt som det poängteras att det är 
arbetstagarna själva som ställer de höga kraven. Den sociala gemenskapen 
innehåller alltså både ömsesidigt förtroende och stöd samtidigt som den 
förmedlar ett grupptryck. Att ge stöd till andra utan att själv få tillräckligt tillbaka 
är en upplevelse som är vanlig för intervjudeltagarna i kategorin.   

För de omhändertagande ingår även arbetslöshet där situationen präglas av 
stark tidsbrist på grund av en ansträngd familjesituation. Sysslorna att sköta 
hemmet upptar därför hela tillvaron. Att vara ensamstående kvinna med barn ger 
även det en begränsad tids- och penningbudget. Trots heltid uppkommer 
emellertid inte särskilt stora problem med att få ihop vardagen i detta fall. Det 
finns relativt stora möjligheter att lägga schemat på jobbet och hinna med vad 
som ska göras hemma. Inställningen är att det får vara lite stökigt hemma och att 
ingen dör av ”lite skit i hörnen”. Barnvakt skulle vara en avlastning men 
inställningen är att barnen är snart större vilket gör situationen lättare. Som 
ensamstående med barn i kategorin upprätthålls en pragmatisk syn på tillvaron 
där förutsättningarna till stor del är tagna för givna. 
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5.8 Lönearbetsförhållanden – de balanserade 
En av intervjudeltagarna som har en relativt god balans mellan arbetsliv och 
privatliv är Stefan. Han bytte spår efter att ha arbetat inom vården och utbildade 
sig på högskolan. Det var lite riskfyllt att dra på sig lån, men både inkomstmässigt 
och det fysiskt och psykiskt tunga arbetet inom vården fick honom att ta steget. 
Lönen och möjligheterna att komma vidare vägde över. Stefan är ensamstående 
och jobbar heltid. Han har inga dyra utgifter på fritiden förutom att han ser sig 
själv som en veckopendlare eftersom han i stort sett varje helg åker till sin 
barndoms hemtrakter. Han ser sig själv som anpassningsbar och flexibel, något 
som gör att han har lätt för att smälta in i nya miljöer. Det nuvarande arbetet 
inom tjänstesektorn blir väl stressigt ibland men det är inget som inte går att 
hantera. Han tycker om att ha många bollar i luften. De har en resultatinriktad 
verksamhet så det blir att jobba mot operativa mål, något som är en sporre. Han 
lär sig hela tiden något nytt.  

Liknande attityd till arbetet har Simon som fick jobb direkt efter gymnasiet. 
Han är dock mer inriktad på det ekonomiska utbytet och har i och med det en 
mer instrumentell syn på arbetet. Arbetet är ett medel för att kunna köpa de 
grejer som behövs för att få en bra och innehållsrik fritid. För Simon är det bilen 
som gäller och i framtiden skulle han kunna tänka sig att öppna eget med 
biltillbehör. Även Simon uppger att han ”har ganska lätt för att komma in i gäng” 
och det har även fungerat bra ihop med arbetskamraterna. Han jobbar skift och 
vissa dagar går det inte att få ut så mycket av fritiden men han känner sig inte 
stressad eller att kraven är för höga. Själv är han nöjd med sin situation och skulle 
inte vilja förändra något i sin arbetssituation. Har han brist på något är det pengar 
och det kan bli knapert i slutet på månaden. 

För Catrin var obalansen tydlig med små barn i huset. Då var hon till och med 
sjuk ett tag när det blev alltför intensivt. Men allteftersom har det blivit mer tid 
över. Arbetslivet inom vården har inte förändrats nämnvärt under de tio år hon 
har varit där, visst har det blivit lite mer arbetsuppgifter och ibland är det svårt att 
hinna med. Kraven kan var höga, speciellt på kvällen när det är lite personal. Då 
gäller det att ha ”is i magen” och inte stressa upp sig. Mer resurser vore till stor 
hjälp, speciellt om köket kunde stanna längre, åtminstone till klockan 6. Det 
skulle lätta mycket av arbetsbördan på kvällarna. Balansen mellan arbetsliv och 
privatliv ser Catrin som en levnadskonst som kan fungera om man bara tar det 
lugnt och låter saker och ting ha sin gång. 

Gerd blev ordentligt dålig av ett alldeles för högt arbetsuttag som 
förvärvsarbetande och med andra uppdrag. Samtidigt hade hon huvudansvar för 
barnen och till slut blev det för mycket.  
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Gerd: Jag fick ont överallt, jag sov inte, jag hade problem med magen. Och så 

går man så år ut och år in och man går i flera år och mår jättedåligt. Sen 

kommer man väl så småningom fram till att det här går inte. 

 

I samband med en svår arbetssituation gick hon även igenom en skilsmässa. Hon 
fick ingen hjälp på företagshälsovården men till slut fick hon tag på en läkare som 
sjukskrev henne. Den terapeutiska hjälp som blev följden var, enligt Gerd, det 
bästa som kunde hända. Idag mår hon bra och det är andra prioriteringar som 
gäller, främst familjen. Att titta på andra, jämföra sig och se hur andra arbetar och 
beter sig tycker hon är det stora problemet i samhället. Nu har hon hittat sin egen 
tid och sitt eget lugn. Kombinationen med karriär och föräldraskap, framför allt 
för kvinnorna, går inte ihop. Sen kommer kraven från barnen och att de ska ha 
alla nya prylar och då måste man jobba mer för att kunna köpa de grejerna. Dator 
och internet är nästan ett måste, menar hon. Vi sneglar på andra och konsumerar 
utan att tänka på vad det är vi vill. Med alla dessa krav är du inne i ett ekorrhjul 
som det är nästan omöjligt att ta sig ur. 
 

Gerd: Jag har haft oerhört pressat på vårt jobb, jag har haft oerhört stressigt. Vi 

gick alltså i flera år och alla mådde dåligt i stort sett. Vi var förkylda stup i 

kvarten, vi var hemma sådär 3-4 dagar och så kom vi tillbaka och så var nästa 

hemma, och det höll på och höll på så hela tiden. Sedan hände det att vi blev av 

med en vårdtagare som krävde väldigt mycket. Det tog oss ett halvår innan vi 

bara upptäckte det. 

U: Hur kom det sig att ni inte upptäckte det tidigare? 

Gerd: Därför man är så uppstressad, du ligger på den här högre nivån hela 

tiden. Det är inte klokt egentligen. 

 

Att se saker på andra sätt och införliva vissa attitydförändringar är det som 
krävdes för att Gerd skulle kunna komma tillbaka. Hon menar att det inte är lätt 
för kvinnor att stanna hemma och ta hand om barnen idag. Det är självklart att 
alla ska ut på arbetsmarknaden och jobba heltid, ”annars är de liksom ingenting”.  
 

Gerd: Om man säger så här, ifrån början så var det här med 8 timmars 

arbetsdag och så skulle man ha 8 timmars fritid och 8 timmars sömn och det här. 

Egentligen tycker jag det är perfekt, men när jag ser inom mitt jobb och det som 

jag märker ibland de kvinnor som jobbar, så är det ju så här att det är inte 

många som vill arbeta heltid idag. För 10 år sedan var det jättemånga som sa 
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att, ja men jag vill jobba heltid. I och för sig var det ganska lätt att säga nej 

eftersom det inte fanns knappt några heltider, det finns inte speciellt många fler 

idag. Men konstigt är att många säger idag, jag orkar inte jobba heltid. Så jag 

säger nog så här då, att förkorta arbetstiden.  

 

Tidigare var heltid en självklarhet för Gerd, men inte längre. Hon menar att det 
egentligen är fruktansvärt jobbigt att arbeta heltid och att man viss del av tiden 
skulle kunna utbilda sig. Idag har Gerd gjort en kompromiss med sig själv för att 
hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv. Idag är hon tjänstledig 10 % och har 
en delvis annan inställning till arbetslivet. Men den inställningen kom inte förrän 
hon blev utbränd och fick tänka om.  
 

5.8.1 Sammanfattning av de balanserade 
Att ha förhållandevis god balans mellan arbete och privatliv kännetecknar de 
balanserade. Här finns en förmåga att lätt smälta in i nya miljöer och att vara 
anpassningsbar och flexibel. Speciellt männen i denna kategori anser att de har en 
naturlig förmåga att komma in i nya gemenskaper och att ha många bollar i 
luften. De lämnar dörren öppen för nya möjligheter i arbetslivet och är inte 
främmande för att flytta eller öppna eget. Att jobba mot ett mål inspirerar och det 
ekonomiska utbytet i arbetssituationen är av relativ hög betydelse. När det gäller 
kvinnorna jobbar båda inom vården och båda har vid ett eller flera tillfällen känt 
att arbetet tagit en för stor del av vardagen. Sjukskrivningar har förekommit och 
kraven har, enligt de balanserade, varit ganska höga på jobbet. Att jämföra sig 
med andra och uppfostra barn har tagit mycket tid och kraft. Ett stort ansvar för 
både hem och offentliga uppdrag likaså. Arbetstempot låg på en konstant hög 
nivå vilket försvårade förmågan att se tecken på negativ stress i tid. Idag har både 
terapeutisk och annan hjälp medvetandegjort många tidigare negativa aspekter av 
obalansen när det gäller arbetsliv och privatliv. Ett medvetet lägre arbetsuttag har 
gjort att de idag har balans i tillvaron. Att jobba heltid var länge en självklarhet. 
Nu förespråkas en kortare arbetstid och att vi delar på jobben. Den inställningen 
kom efter det att sjukskrivningen omvärderat vad som är viktigt och har 
bestående värde i livet.  
 

5.9 Lönearbetsförhållanden – levnadsmönster i undersökningen 
Vi har hittills tagit del av vilka lönearbetsförhållanden som finns inom de olika 
kategorierna i Sävsjö och hur tid och pengar är fördelat mellan dem. Resterande 
del av detta kapitel ska ägnas åt hur arbetssituationen ser ut om vi jämför de olika 
kategorierna med varandra. Frågorna som aktualiseras är vilka förändringar som 
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skett över tid, vilka behov och handlingsstrategier som finns och vilka 
levnadsmönster som prioriteras framför andra.  
 

5.9.1 Har det skett några förändringar över tid? 
Över tid har plikten att arbeta varit en ledsagare när det gäller alla kategorier. 
Efterhand har en väl internaliserad arbetsmoral mött den individuella 
karriärvägen, speciellt för de tidfattiga. Motiven har varit ekonomisk vinning, men 
även ett sociokulturellt erkännande i stort. Här finns exempel på en successiv 
karriärsutveckling inom industrin och offentliga organisationer. Men även som 
klassresa från en instrumentell inställning till arbetet till en karriäristisk där en 
högre position med tillhörande symboliskt kapital och status har påverkat 
vägvalet och den sociala identiteten. Samtidigt har de personliga kraven på att 
lyckas i arbetslivet en baksida. I en jämförelse över tid kräver arbetet mer av 
individen och det kan även vara mer ensamt vilket gör att man lever på gränsen 
till vad man klarar av, det är en uppfattning som går tvärs igenom 
kategoriseringarna med undantag för de oberoende. Nedskärningar och andra 
anpassningsåtgärder till ekonomiska krav med bland annat färre personal har 
gjort det svårt att hålla sig kvar i arbetslivet. Informationshanteringen ökar och 
det är svårare att ha kontroll. Känslan av att vara utbytbar är närvarande. Det 
snurrar allt fortare och det gäller att hänga med i utvecklingen. Det gör att man 
inte ser något slut på arbetet. Gränserna mellan arbete och fritid luckras upp och 
det är svårt att hitta långsiktiga lösningar som tillfredsställer behoven av 
försörjning, karriär och familjeliv.  

Att som obehövd ge sig in på en sådan arbetsmarknad känns svår att hantera. 
Speciellt med tanke på att flera har varit tvungna att lämna arbetslivet, just på 
grund av maktlösheten att inte själv ha kontroll över sin livssituation. 
Arbetslösheten, som ofta följde på en fysisk skada eller psykisk ohälsa, har haft 
isolerande och hämmande effekter för den personliga utvecklingen. De känner 
sig obehövda och når inte riktigt fram med sin bristande kompetens och 
begränsade flexibilitet, trots att de ser att många, inte minst tidigare 
arbetskamrater, går på knäna och inte skulle vilja något hellre än att få in 
ytterligare arbetskraft på deltid. Det är också deltid som är den mest realistiska 
vägen tillbaka för de obehövda. Nu har de hamnat i en livssituation där de känner 
sig lite avtrubbade, där vardagslivet bara är en enda röra, trots stor tillgång på tid. 
Det finns ingen naturlig punkt att förhålla sig till. Det finns exempel på lättnad av 
att slippa att sitta fast i jobbet och att det är skönt att slippa, men samtidigt 
uttrycks åsikter om att arbete är en rättighet som borde anpassas människan, inte 
tvärtom. 

Karriär inom industrin kännetecknar de oberoende som idag är ekonomiskt 
oberoende med rötterna i tillverkningsindustrin. Ett högt, eller mycket högt, 
arbetsuttag i mindre familjeföretag gjorde snabbt arbetet till en livsstil. Även för 
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denna grupp kunde arbetet leda till psykisk ohälsa då det tog all tid och kraft 
under långa perioder. Trots en tämligen låg utbildningsnivå kunde arbetet ge god 
avkastning och då företaget såldes eller andelar köptes ut lades grunden för ett 
ekonomiskt oberoende. Idag präglas levnadsförhållandena av en ekonomisk frihet 
som möjliggör resor och fritidssysselsättningar, men även en saknad efter ett 
socialt nätverk som är svårt att utveckla utanför arbetet. För de oberoende är 
alltså livsbetingelserna präglade av en viss obalans, trots att det finns ett 
ekonomiskt oberoende.  

De balanserade har alla kunnat anpassa sig efter situationen och bytt spår om 
så har krävts. Antingen flyttat, skaffat en ny utbildning eller bytt spår efter 
sjukskrivning. Men även genom att inte stanna för länge på varje jobb. En 
skillnad gentemot de karriärbundna är att de inte lägger sin identitet på 
yrkesrollen i lika stor utsträckning utan prioriterar sysselsättningar som görs på 
fritiden. Kategorin kräver naturligtvis en viss nivå av utbildning och 
självförtroende, plus att familjesituationen tillåter. I det sammanhanget är det 
viktigt att påpeka att ingen av de balanserade har små barn boende hemma.  

Bland de omhändertagande har många små barn hemma. Här finns dock en 
inre övertygelse eller kall som har präglat valet av och inställningen till arbete över 
tid. Tidfattigdomen är påtaglig för de arbetande omhändertagande och ställer till 
stora problem då arbetsuppgifterna äter av fritiden. Jobbet blir en livsstil och det 
är svårt att skilja på arbete och privatliv. Ribban sätts högt men inte av någon 
arbetsgivare utan som ett krav inifrån och som (grupp) tryck från 
arbetskamraterna. Men här finns även exempel på extrem brist på både tid och 
pengar utan att arbete finns. Hemförhållandena spelar i den bemärkelsen en 
avgörande roll för hur vardagslivet är utformat för dessa hushåll. Något som ska 
belysas i nästa kapitel. 
 

5.9.2 Varför prioriteras vissa levnadsmönster framför andra? 
När det gäller de omhändertagande är svaret att det är ett kall som ger en inre 
tillfredsställelse, men det ger mer än så. Även i en social kontext är arbetet 
uppskattat och ger ett erkännande. Främst från medlemmar ur den egna gruppen 
med samma ideologiska värderingar, men även från samhället i stort. I att 
prioritera ett delvis ideellt arbete finns även en dimension av personligt växande 
som ger en lön för mödan som varken betalas med ekonomiska eller tidsliga 
resurser. Den inre kampen om tiden, tvivlet men också övertygelsen om att 
prioriteringen är den rätta, blir en del av livsstilen. Över de omhändertagande 
ligger en personlig ödesbestämdhet över att saker är som de är. Att det som sker 
någon gång ska ändras till det bättre eller ge något som inte kan erhållas i 
stunden.  

I kontrast till de omhändertagande står i första hand de oberoende där det 
ekonomiska oberoendet länge har varit ett livsmål. Det har funnits en anledning 
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till det slit som lagts ner i arbetet på ett materialistiskt plan då det varit en säker 
investering för framtiden, främst för att de personliga förutsättningarna givit en 
materiell trygghet. De kan sägas vara i en livsfas där målet har nåtts i förtid vilket 
har väckt tanken att ta ett steg tillbaka för att börja arbeta igen.  

Att börja arbeta igen är också vad alla obehövda vill, men här finns en paradox 
då tidrikedomen lett in i en återvändsgränd där arbete på heltid inte kan 
prioriteras i nuläget. Intervjudeltagarna bland de obehövda begränsas av att leva 
sitt liv från dag till dag och att framförhållningen är svag beror i första hand på 
bristen på ekonomiska resurser. I andra hand beror det på en uppgivenhet som 
har sitt ursprung i bristen på erkännande, ett socialt erkännande som är svårt att 
få utanför arbetsmarknaden. I tredje hand, att inte ha kontroll över sin 
livssituation utan ständigt vara i händerna på andra, ofta myndighetspersoner, 
som samtidigt har kontrollerande och/eller övervakande roll gentemot individen. 
Här står det klart att vissa levnadsmönster över huvud taget inte kan prioriteras, 
än mindre genomföras, i den utsträckning som är eftersträvansvärt. Vissa 
situationer kan till och med vara kränkande för de obehövda och ger en känsla av 
att man är försatt med ”fotboja”. Att kämpa mot svåra levnadsförhållanden i 
utanförskapet och samtidigt tala om att välja levnadsmönster gör inte de 
obehövda rättvisa, men det finns undantag där erkännande och ett socialt nätverk 
utanför arbetsmarknaden har begränsat effekterna av ekonomiskt och socialt 
utanförskap. Här byggs egna nätverk, antingen som en direkt orsak av den egna 
situationen där orättvisor bekämpas kollektivt, eller för att hålla den sociala 
identiteten levande utan synbara långsiktiga vinster. Man skulle kunna säga att 
arbete är en central del av vardagen även för de obehövda, trots att de inte har 
något. Arbetet med den egna identiteten i nya sociala nätverk symboliserar den 
enda vägen för att komma vidare.  

För de karriärbundna ligger prioriteringarna i livet på arbetet. Yrkesidentiteten 
är förhållandevis stark och karriärmöjligheterna goda. Det positiva i 
levnadsmönstren överbygger för de mesta de negativa sidorna då tidsliga 
tillkortakommanden kan underordnas sociala och ekonomiska vinster. Den 
personliga utvecklingen sker genom arbetet och även här kan arbetet vara ett kall 
eller bäras fram av en lust som annars förknippas med fritidssysselsättningar. Man 
vill göra något speciellt, åstadkomma något utöver familjelivet. Visa att arbetet 
inte bara är ett lönearbete där arbetskraft säljs för pengar. Att det är något 
speciellt med arbetet och att det är en person som ligger bakom resultatet. Denna 
inställning till arbetet är tungt övervägande bland de karriärbundna. Att arbeta i 
stimulerande och ansvarsutvecklande miljöer prioriteras i levnadsmönster där 
informanterna strävar efter att få ekonomiska resurser, erkännande från andra 
och personlig utveckling i en och samma sociala roll.  

För de balanserade är inte själva yrkesarbetet det centrala i val av 
levnadsmönster. Balansen utgörs till viss del av att fritiden får ett större utrymme 
och att karriärmöjligheterna inte är av primär betydelse. De som har balans 
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mellan arbete och privatliv tycks alltså ha en mer instrumentell inställning till 
arbetet. På det viset blir andra sysselsättningar, främst på fritiden, en viktigare del 
av självbilden. Om gränsen mellan arbete och privatliv har luckrats upp för de 
karriärbundna (och i viss mån för de omhändertagande) så har de medvetet hållits 
isär hos de balanserade. Anledningen till att ett sådant mönster har prioriterats 
kan bero på att det tidigt i livet funnits andra värden utanför arbetet som har 
behållits efter inträdet på arbetsmarknaden. Det kan också vara så att nya värden 
har tillkommit efter det att arbetet en gång varit alltför påfrestande och bidragit 
till fysisk eller psykisk ohälsa. En omvärdering av vad som är viktigt och oviktigt i 
livet har i sådana fall påverkat vilka prioriteringar som görs. Arbetet blir då inte 
den allenarådande arenan för personlig utveckling och välbefinnande.  
 

5.9.3 Vilka behov och handlingsstrategier finns? 
För de balanserade är handlingsstrategierna flexibla och behoven något som, 
åtminstone delvis, kan tillfredsställas på fritiden. Att kunna köpa vad man vill är 
relativt viktigt. Att flytta eller starta eget är ingen omöjlighet. Det är det emellertid 
för de obehövda som har stort behov av pengar. Att ha rik tillgång på tid men 
små ekonomiska resurser låser fast handlingsutrymmet i begränsande vardagliga 
sysslor som blir hämmande för den egna utvecklingen. Utanförskapet är här som 
tydligast och det finns få strategier för att handskas med arbetslösheten. Det 
uppstår en försiktighet och en rädsla att våga som gör hela tillvaron bräcklig och 
ömtålig. Det allra viktigaste är att få ett jobb, men det finns samtidigt en 
medvetenhet om att det tempo och det krav som finns på arbetsmarknaden skulle 
vara dem övermäktigt, åtminstone på heltid. Viljan att klara sig själva, bli 
självständiga och självförsörjande är ändå så stark att ett jobb är det som de 
spontant saknar allra mest. Det finns en uttalad vilja att få upprättelse bland de 
obehövda. Ett behov av att visa vem man egentligen är och vad man kan 
åstadkomma om man bara fick chansen. Det finns en stark frustration över att 
behov och handlingsmodeller för att lösa problemen inte är anpassade varandra.  

Motsatta upplevelsen har de karriärbundna. Där uppmuntras istället 
övertidsuttag (i bästa fall) i utbyte mot ekonomiska resurser. Tiden är knapp 
vilket skapar behov av tydligare gränser, mer fritid och normala arbetstider. Här 
finns glappet mellan behov och handling i att jobbet styr, men det gäller att hänga 
med för att inte förlora fotfästet och tryggheten på arbetsmarknaden. De 
obehövda är i den bemärkelsen ett varnande exempel på vad som kan hända om 
man inte lägger manken till och anpassar sig till det arbetsklimat som råder. En 
sluss eller våggång mellan arbete och privatliv efterfrågas av de karriärbundna, 
något som gör att arbetet kan lämnas i både kropp och tanke innan man tar steget 
in i något nytt. Som det ser ut idag är det gränslösa arbetet överallt, något som till 
och med drabbar sömnen för några av deltagarna. Men det finns även de som har 
ett stort arbetsuttag som ett kall, ungefär som för de omhändertagande. Här 
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handlar det inte så mycket om en inre övertygelse som om en livsstil där arbetet 
tagit en dominerande roll, antingen på grund av att det ger en eftersträvansvärd 
position i lokalsamhället eller av lust.  

För de oberoende, avslutningsvis, har arbetet och ekonomiska investeringar 
gett avkastning och ekonomiskt oberoende. Det finns emellertid ett behov som 
framspringer ur ensamheten i att inte ha ett arbete. Det finns inte längre någon 
naturlig samhällsroll att bära vilket gör att intervjudeltagarna bland de oberoende 
kan känna sig överflödiga. En avsaknad av det sociala livet, att jobba och träffa 
folk på ett naturligt sätt som var så självklart tidigare. Halvtidsjobb eftersträvas i 
tanken men omsätts inte i handling. Det blir att se om sina fritidsintressen och 
hålla uppe gamla bekantskaper. 
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6 Hemarbetsförhållanden 
Att säga att jobbet går ut över familjelivet indikerar att det finns värden som går 
förlorade med ett alltför kraftigt arbetsuttag. Förra kapitlet berörde hur behov 
och krav påverkar den tid som kretsar kring arbetet, antingen som reell arbetstid 
eller det vi tar med oss hem som en del av det gränslösa arbetet. Det får 
konsekvenser för hemarbetet och familjelivet. Hur individer och familjehushåll 
hanterar behovet att få ihop lönearbete och familjeliv kan ta olika uttryck. I en tid 
då ändrade arbetsformer kräver anpassning till högre utbildningsnivå och effektiv 
tidsanvändning får det konsekvenser för familjelivet på flera sätt. Fortsättningsvis 
ska de olika kategorierna belysas i relation till hemarbetsförhållanden och vad 
som är karaktäristiskt för respektive deltagargrupps levnadsförhållanden i 
vardagen. Hemarbetsförhållandena ska, precis som i föregående kapitel om 
lönearbetsförhållandena, beskrivas utifrån intervjuerna. Även här knyts 
berättelserna samman i slutet där skillnader och likheter diskuteras. Först en kort 
översikt kring arbete, tid och familj ur ett kön- och jämställdhetsperspektiv. 
 

6.1 Arbete och familj 
Kvinnans inträde på arbetsmarknaden från mitten av 1900-talet och fram till 
seklets senare del ökade parallellt med att den ekonomiska expansionen ledde till 
arbetskraftsbrist, men också för att en utvidgning av familjepolitiken innebar att 
den offentliga barnomsorgen byggdes ut. Arbetande mödrar (20-44 år) till barn 
under sex år ökade från 63% 1976 till 87% 1989. Under samma period 
tredubblades antalet barn i barnomsorgen i åldern 0-6 år. Samtidigt har den 
genomsnittliga arbetstiden ökat de senaste 25 åren, speciellt för kvinnor som inte 
bara är mer delaktiga i arbetslivet, de har även valt att arbeta heltid i större 
utsträckning än deltid (Hallberg 2002). Denna utveckling står i samklang med 
Sveriges politiska ambition att uppmuntra arbetslinjen, där ekonomiskt stöd, 
skatter och subventionerade tjänster är utformade för att stimulera båda 
föräldrarna att arbeta heltid. Enligt regeringens proposition (1999/2000:98) 
innebär arbetslinjen att en anställning alltid går före utbetalning av kontantstöd 
eller åtgärd. Förmånerna har med tiden blivit alltmer flexibla i socialförsäkringen 
för att vi ska kunna leva upp till de politiska målen. Variationerna i hur 
föräldrapenningen kan tas ut är ett exempel. Att ge båda föräldrar goda 
möjligheter att kombinera arbete och familj är ett annat. Denna flexibilitet är 
gynnsam för de föräldrar som har jobb och redan är inne i försäkringssystemet. 
Svårigheterna med att stödja barnfamiljer som inte kan få sin försörjning tryggad 
genom lönearbete blir synliga i de marginaleffekter som uppkommer med 
försörjningsstödet (socialbidraget). En undersökning som Riksförsäkringsverkets 
har gjort kring familjeliv och balans mellan tid och pengar visar att drygt fyra av 
tio föräldrar för det mesta har en bra balans i vardagen. Samtidigt menar drygt en 
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tredjedel av föräldrarna att de sällan eller aldrig har bra balans i sin livssituation. 
Det kan vara ett tecken på att många föräldrar upplever att de har svårt att 
kombinera arbetsliv och familjeliv (Socialförsäkringsboken 2003). En tuffare 
jämställdhetspolitik kan försvåra för föräldrar att hitta ett sätt att leva som är bra i 
just deras situation, familjepolitiken kan i sådant fall skapa nya problem. Ett annat 
bekymmer är att uppmuntran till heltidsarbete kan innebära att föräldrarna får 
mindre tid för sina barn (Hallberg 2004). 

Undersökningarna visar att det finns både positiva och negativa sidor med 
familjepolitikens utformning. Positivt är att de ekonomiska stöden har en 
utjämnande effekt som begränsar utsatthet och fattigdom. Till det positiva hör 
även de möjligheter som föräldraförsäkringen skapar för att kombinera arbete 
och familjeliv. Negativt är att de behovsprövade stöden riskerar att skapa 
fattigdomsfällor och att föräldraförsäkringen missgynnar dem som har svårt att få 
fäste på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringens svårigheter att balansera de 
tidfattigas livsvillkor med de penningfattigas är en av flera välfärdsstatliga 
problem som kommer till uttryck i detta kapitel.  
 

6.2 Tid, pengar och kön 
Enligt Lars Ingelstam (1995) kan samhällsekonomin analyseras på ett mer 
effektivt sätt om den delas upp i en registrerad del och en oregistrerad. Den 
registrerade består, förenklat uttryckt, av arbete och tjänster inom offentlig och 
privat sektor. Den oregistrerade består av informellt, oavlönat, arbete i och 
mellan olika hushåll (Ingelstam 1995). Till obetalt arbete räknas all produktiv 
sysselsättning som en individ utför utan betalning, men som skulle kunna lejas ut 
till någon annan (SOU 2004:70 s.24).  

Kvinnor ägnar, även om det skett en minskning den senaste tioårsperioden, 
ungefär dubbelt så mycket tid åt obetalt arbete i hemmet som män (SCB 2003). 
Därtill består kvinnors arbete av mer tidskrävande uppgifter som inköp av mat, 
matlagning, disk, tvätt och barntillsyn medan männen i huvudsak utför 
reparations- och underhållsarbete. Sett ur ett större perspektiv är den faktiska 
tidsinsatsen i hushållsarbetet, eller det obetalda arbetet, dubbelt så stor som i såväl 
tillverkningsindustrin som handel och kommunikationer. Ingelstam (1995) menar 
att det i ekonomiska termer utförs så mycket arbete i hushållssektorn att det bör 
uppskattas till åtminstone 40% av den formella ekonomiska produktionen, vilket 
är helt nödvändigt för samhällets fortbestånd och måste tas i beaktning när 
samhällsekonomiska frågor ska diskuteras. Hur den tiden fördelas mellan män 
och kvinnor uppmärksammas i rapporten Tid för vardagsliv (SCB 2003). I den 
redovisas att hemarbetet är jämnare fördelat mellan könen idag än det var i början 
på 1990-talet, något som får tillskrivas kvinnornas ändrade beteende då de 
minskat tiden för hemarbete. Kvinnor lägger i genomsnitt ner 21 timmar i veckan 
på förvärvsarbetad tid. Det obetalda hemarbetet uppgår till 29 timmar och 40 



Tid, pengar och sociala nätverk 

70 

minuter per vecka. Det totala arbetet för kvinnor uppgår alltså till knappt 51 
timmar/vecka. För män är den genomsnittliga förvärvsarbetade tiden 30 timmar i 
veckan. Det obetalda arbetet uppskattas till drygt 21 timmar per vecka vilket ger 
en total veckoarbetstid på drygt 51 timmar. Uppdelningen mellan betalt och 
obetalt arbete visar att män och kvinnor i snitt ägnar lika mycket tid till produktiv 
verksamhet i förvärvsarbete och hemarbete (SCB 2003). Så vad är då problemet? 
Om män och kvinnor lägger ner ungefär lika mycket tid på förvärvsarbete och 
hemarbete spelar det väl ingen roll att någon gör mer av det ena eller det andra? 

Ett viktigt argument mot en sådan uppfattning är att vi genom förvärvsarbetet 
skaffar oss resurser för att bli ekonomiskt oberoende. Även om män och kvinnor, 
totalt sett, arbetar ungefär lika mycket om man slår ihop förvärvsarbete och 
hemarbete är inte ersättningen för det arbete som utförs jämlikt. Hemarbetet utförs 
till största del av kvinnor, ett arbete som till stora delar är oavlönat och icke-
pensionsgrundande. Kvinnors arbetstid varierar beroende på familjesituation, 
något som visar att kvinnor anpassar sig i större utsträckning än män till 
hemarbetet. 

Ur ett jämställdhetsperspektiv argumenteras det för att förvärvsarbete och 
hemarbete är någorlunda jämt fördelat mellan könen. Det är också 
förvärvsarbetet som genererar sociala och ekonomiska resurser som i sin tur 
bidrar till en tillfredsställande livssituation. Därutöver är sociala rättigheter ofta 
knutna till en anställning, något som gör att kvinnor riskerar att få lägre ersättning 
vid arbetslöshet, sjukskrivning och pension. Man har också större möjlighet att 
påverka sin omgivning i större utsträckning om det finns förankring till 
arbetsmarknaden. En annan aspekt är att barnens uppväxt domineras av 
kvinnliga förebilder men lider brist på manliga, både i familjesituationen och i den 
offentliga barnomsorgen. Slutsatsen är att både det betalda och obetalda arbetet 
är viktiga delar av samhällsbygget och för att skapa jämställdhet på den reguljära 
arbetsmarknaden måste även hushållsarbetet fördelas någorlunda jämt 
(Nordenmark 2004).  

Fördelningen av tid och pengar för familjehushåll handlar därför om att bryta 
en trend. Kvinnor måste dela med sig av ansvaret för hemmet i större 
utsträckning samtidigt som mannen delar med sig av makten på 
arbetsmarknaden. Trots att sex av tio sammanboende pappor vill ha en 
förändring av arbetstiden för att nå bättre balans och att mammorna i samma 
situation menar att mer tid till egen fritid skulle leda till önskad balans (något som 
skulle kunna tolkas som om de vill ha mer jämställdhet) tyder inte resultaten i 
riksförsäkringsverkets undersökning på att föräldrarna frivilligt bryter denna onda 
cirkel. Tvång genom att kvotera föräldraförsäkringen förs fram som en väg att gå. 
Nackdelarna blir att vissa grupper förbises och påverkas negativt av kvotering, t 
ex egenföretagare och familjer där en av föräldrarna studerar. Frågan varför inte 
pappor minskar sin arbetstid kan möjligen besvaras med att den förlorade 
inkomsten skulle bli ett för allt stort avbräck i ekonomin. En livsstil som omfattar 
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hög konsumtion av varor och tjänster med dyr bil, sommarstuga och båt gör att 
det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, att gå ner i arbetstid. Många kanske 
inte heller upplever att valet är så fritt då yrken med hög inkomst är stimulerande, 
ansvarsfulla och ibland mer självständiga. Dagens arbetsplatser kanske inte heller 
är anpassade ett familjeliv. Arbetsgivarens attityd kan vara ännu en orsak 
(Socialförsäkringsboken 2003). 

En annan aspekt är att den ojämna balansen i fördelningen av betalt och 
obetalt arbete även gör de svenska kvinnorna mer beroende av de offentliga 
välfärstjänsterna och socialförsäkringarna för sin försörjning. Att kvinnor har 
högre sjukfrånvaro än män kan delvis förklaras med svenska kvinnors ökade 
arbetskraftsdeltagande, men svaret på varför siffrorna eskalerat efter 1990 måste 
sökas på annat håll. Det finns två dominerande hypoteser varför kvinnor har ett 
större antal långtidssjukskrivningar än män. Den första utgår från den 
psykosociala arbetsmiljön som har försämrats i kvinnodominerade yrken, främst 
inom kommun och landsting. Den andra pekar på ett ökat arbetskraftdeltagande 
och minskat deltidsarbetande, samtidigt som huvudansvaret för hemmet 
fortfarande ligger hos kvinnan. Det ger en dubblering av kvinnans totala 
arbetsbörda och leder till större ohälsa och fler sjukskrivningar (SOU 2004:70 
s.99-100). 

Enligt samma utredning har det obetalda arbetet som helhet minskat över tid 
(samtidigt som den fria tiden ökat med nästan 2 timmar), men det finns givetvis 
restriktioner för hur mycket hemarbete som kan effektiviseras. Genomsnittliga 
familjer har dessutom en gräns för hur mycket hushållsarbete de kan köpa sig fria 
från. Som helhet kan man dra slutsatsen att det är de svenska kvinnorna som har 
ändrat sin tidsanvändning mest dramatiskt. De har minskat sitt hemarbete, men 
samtidigt utökat förvärvsarbetet något. Männen har visserligen dragit ner något 
på förvärvsarbetet, men inte ökat hemarbetet. Det har fört med sig att den totala 
hemproduktionen har minskat kraftigt i Sverige de senaste tio åren. Frågan inför 
framtiden är om männen kommer att ta över de könsmässigt mest ojämt 
fördelade posterna i hemarbetet; hushållsarbete och barnomsorg (SOU 2004:70 
s.23-43). 

En annan intressant slutsats som framkommer är att den sammantagna 
produktionstiden minskar något till förmån för personliga behov och fri tid. Det 
sker alltså en förskjutning från arbete till annan verksamhet i hushållen. Ett 
resultat som tycks stå i konflikt med en tilltagande tidspress i samhället. Om vi 
totalt sett ägnar mindre tid åt lönearbete och hemarbete borde väl tidspressen 
minska? Så behöver emellertid inte vara fallet. Eftersom redovisningsgruppens 
resultat baseras på medelvärdet kan arbetet vara ojämt fördelat. Vissa kan ha en 
hög arbetsbelastning och andra låg inom en och samma redovisningsgrupp (SCB 
2003). Det skulle i sin tur bekräfta att det sker en ökad obalans mellan arbete och 
privatliv i befolkningen, trots ett minskat arbetsuttag i hushållen. 
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6.3 Hushållsnära tjänster 
Under många år från 1960-talet till mitten av 1980-talet, då välfärdsstaten tog ett 
allt större ansvar för bl. a familjepolitiken, var det en låg efterfrågan på 
hemtjänster. En fortgående rationalisering och effektivisering på arbetsplatserna 
med krav på tillgänglighet gjorde arbetsdagarna långa. Kvinnor kom ut i arbete i 
allt större utsträckning och familjen fick bättre ekonomi samtidigt som allt fler 
hamnade utanför arbetsmarknaden. En polarisering av samhällets resurser satte 
igång en diskussion om subventionerade hushållstjänster för att begränsa 
framväxandet av den svarta sektorn och för att ge personer med tidsbrist 
möjlighet att få hjälp med hemarbetet. Främst med tanke på att de då skulle 
kunna spendera mer tid på arbetsplatsen. Det blev starten på den s. k 
pigdebatten. Tanken i det förslag som lades fram var att allt arbete i samhället ska 
betraktas som lönearbete för att hjälpa främst kvinnor i karriären och de som 
arbetar hemma (Platzer 2004). Men debatten blev snabbt infekterad och en fråga 
som återkommer är varför subventionerna endast ska gälla traditionellt manliga 
yrken. De som ställer sig positiva i pigdebatten hävdar ”att de som arbetar kan 
koncentrera sig på sitt arbete och sin fritid, och inte på ineffektivt hemarbete 
eftersom det utförs av specialister på hushållstjänster” (Svensson 2004 s.24). 
Argument som talar emot är enligt Anders Forslund, forskare vid IFAU, ”att det 
handlar om att subventionera enklare produktion när målet egentligen borde vara 
att uppmuntra en allt mer avancerad produktion”. Ett annat skäl är att ett stort 
utbud av arbetskraft från de nya medlemsländerna håller lönerna nere och att ”en 
rimlig gissning är att det inte är de infödda svenskarna som tar de här jobben” 
(Svensson 2004 s.24). 

I en vardagssituation med tidsbrist finns ett behov av kvalitetstid. Att köpa 
hemtjänster (eller hushållsnära tjänster) kan vara ett sätt att köpa sig mer tid, 
något som givetvis är en avlastning men förbehållet familjer med högre 
inkomster. Anledningarna kan vara att hemmets utseende är viktigt, hemmet är 
en avspegling av oss själva och ska hållas snyggt och prydligt. Men det kan också 
vara för att undvika konflikter i hemmet, något som man till övervägande del 
också lyckas med. Om det finns möjlighet att få hjälp med hemarbetet kan man 
också arbeta mer. Det är vanligt att insparad tid inte spenderas med barn, familj 
eller för att utveckla personliga intressen, utan istället ägnas åt mer arbete. Därför 
finns det arbetsgivare, om än inte i så stor utsträckning, som använder 
hemtjänster som löneförmån. Subventionerade hemtjänster förekommer även 
som bostadsförmån i vissa fastighetsbolag. I Sverige är det främst 
tvåkarriärhushåll, yngre karriärister och pensionärer som köper hemtjänster 
(Platzer 2004). 
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6.4 Hemarbetsförhållanden – de karriärbundna 
Inga-Karin är själv inte nöjd med det hemarbete hon hinner med, ändå upplever 
hon att hon har en bättre balans i hemförhållandena än på arbetet. Den största 
orsaken är att det hemma är möjligt att själv planera både när och vad som ska 
göras. ”Blåslampan” som driver arbetet framåt på arbetet är ersatt av ett 
självbestämmande som inte kräver deadlines och som samtidigt kan väljas bort. 
Det finns inga måsten utan hemarbetet får en annan innebörd där det praktiska 
stimulerar och visar omedelbara resultat. Städningen skulle hon vilja prioritera 
bort och betala för att slippa. Men resten av hemarbetet vill hon göra själv.  
 

Inga-Karin: Städningen skulle jag kunna tänka mig. Det har jag på gång. Det är 

att vi gemensamt får mer tid tillsammans, än att ta det på lördagen. 

 

Tillsammans med maken har de långskridna planer på att köpa städtjänster för att 
få mer tid tillsammans under helgen. Subventionerade avdrag för den typen av 
tjänster skulle kunna balansera upp förvärvsarbetet mot hemarbetet. 

Trots att hemarbetet inte upplevs som en tung post för Inga-Karin, 
åtminstone inte idag sedan barnen blivit vuxna och flyttat, ser hon möjligheterna 
att skära ner på hemarbetet som en mer realistisk lösning än att skära ner på 
förvärvsarbetstiden. Den ekonomiska faktorn väger tungt då fritiden innebär en 
hel del resande. Barnen bor långt borta och utlandsresor är viktiga under 
semestern. Förvärvsarbetet ger en möjlighet att nå upp till de mål som ska uppnås 
under ledig tid varpå hemarbetet kommer i kläm. En lösning för Inga-Karin är att 
köpa sig ur situationen då inkomsten är förhållandevis god i förhållande till tiden 
som i hemarbetsförhållandena är mer uppbunden. 

Även Curt är inne på möjligheterna att köpa hushållsnära tjänster. Han skulle 
kunna tänka sig att anställa någon som ”städade och skötte kläder och sådär”. 
Det vore dessutom en inkörsport för invandrarkvinnor för att få kontakt med det 
svenska samhället. Han säger sig träffa många invandrare som skulle vilja ha mer 
kontakt med svenskar och om de kunde få betalt samtidigt så vore det en bra 
lösning. Men hans fru är fullständigt emot det, även om hon tar hand om det 
mesta av hushållsarbetet. 

Curt skulle gärna köpa in hjälp utifrån, för honom ligger det ingen prestige i 
vem som tar hand hushållsarbetet. ”Jag betalar räkningar, handlar lite och sköter 
mina kläder. Och sköter lite i trädgården.” Han är själv inte helt nöjd med vad 
han hinner med, men det är helt oförenligt att göra mer med hans ledande roll i 
företaget. Som det ser ut idag kommer förvärvsarbetet i första rummet och så 
länge som det är på det viset är det svårt att förändra något i vardagslivet 

Erik är inte heller han nöjd med vad han hinner med i arbetet hemma. 
Obalansen är av dubbel natur; dels tar jobbet mycket tid så att han har svårt att 
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hinna med arbetet hemma samtidigt som det utan tvekan är hans fru som tar 
hand om det mesta hemarbetet. Men, erkänner Erik: 
 

Erik: Det är inte alltid tiden som fattas heller, utan man sätter sig gärna framför 

teven och så där. Och sen kommer jag väl från, kanske inte riktigt min 

generation men mina föräldrar då. Jag vet inte om det har blivit så jämlikt i min 

generation heller. 

 

Samtidigt skulle Erik vilja lägga ner mer tid på hemarbete, men ”det finns inte 
med i medvetandet på något vis”. Han hade mer tid förr med hem och barn. Då 
hade han ett annat jobb som inte krävde lika mycket. Nu är han inte stressad 
direkt, men känner dåligt samvete för att han inte gör mer hemma. När jag frågar 
vad som får honom att må bra när det gäller arbetet hemma.  
 

Erik: Det är väl när saker och ting är gjorda, båda två, vi är ju bara två nu 

hemma. Och båda två är färdiga eller vad jag ska kalla det, med hemarbetet, och 

man sätter sig ner, antingen tittar man på teve något som man tycker om båda 

två eller sitter och pratar och kanske delar en flaska vin eller äter något gott. 

Det är väl det egentligen. 

 

Erik funderar och säger att det skulle kunna bli så i större omfattning om han 
ändrade sig och gjorde mer hemma. Att det egentligen skulle vara värt det. Att 
köpa in arbetskraft för att sköta om mer i hemmet kan han inte tänka sig. Då 
skulle han hellre göra mer hemma. Erik har inte dåligt samvete för att hemarbetet 
försummas. Han har dåligt samvete för att hans fru tycker att han försummar 
hemarbetet. Det dåliga samvetet för bristande arbetstid i hemmet får stå tillbaka 
för skyldigheterna i förvärvsarbetet. Obalansen mellan förvärvsarbetet och 
hemarbetet blev mer markant sedan han bytte jobb.  

Johan är entreprenör och driver en egen rörelse. Han ser sitt förvärvsarbete 
som sin hobby eller sysselsättning mer än ett arbete. Han har svårt att separera 
jobbet från livet i övrigt, arbetar ca 12 timmar om dagen och tillbringar inte 
särskilt mycket tid hemma. Han känner av kraven hemifrån, att han ska hålla 
tiderna. Med den arbetstid han har är det omöjligt för honom att delta i 
hemarbetet, förutom när det gäller hus och trädgård som han håller i trim. För 
sämjans skull skulle han kunna visa lite mer intresse för hemmet men ”hon är så 
duktig på den biten så jag kan inte konkurrera”. Johan menar att det har blivit 
bättre, men att det finns önskemål om att han skulle vara hemma lite mer. Jag 
frågar vad han skulle göra om han fick tid över till annat. 
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Johan: Det vet jag inte. Vi säger att jag börjar gå hem klockan 4 varje dag, om 

vi leker med den tanken, jag vet inte, det har ju hänt någon gång man kommer 

hem, då tittar man på TV och lite grejer, men vad skall jag göra nu, det blir ju 

lite abstinens nästan.  

 

På många sätt är Johans liv hans arbete och den plats där han får social 
bekräftelse. Att arbeta hårt och mycket har funnits med honom genom hela 
arbetslivet. Hemarbetet är åsidosatt och sköts av hans fru. Själv har han inte ro att 
gå hemma utan får ”abstinens” av att gå hemma. Johan och hans fru har en 
traditionell uppdelning mellan förvärvsarbete och hemarbete där reglerna till stor 
del är av ren praktisk natur. Om han får ägna sig åt sin ”sysselsättning” och drar 
hem pengar håller hans fru ställningarna på hemmaplan. En förändring av detta 
avtal syns vara svårt att förändra, även om Johan upplever att kraven finns där.  

Inte heller Magnus är nöjd med vad han hinner med hemma. Han önskar att 
han kunde ge sin fru mer stöd i hushållsarbetet, både med tvätt och barn. Som 
det ser ut tar Magnus mer ansvar när det gäller utomhussysslorna som att klippa 
gräsmattan och tvätta bilen. De har tillsammans valt att det är han som 
förvärvsarbetar heltid medan hennes arbete är att ta hand om hemmet, ändå kan 
hemarbetet kännas stressande. Speciellt när han är trött efter en lång dag på 
jobbet. Men hemarbetet kan även vara tillfredsställande. Magnus betonar att hans 
förvärvsarbete inte är mätbart och att det är svårt att se vilka resultat som 
uppnåtts. Att klippa gräsmattan blir ett sätt att se vad man gjort, något som ger 
ett direkt resultat. Även att göra lite av arbetet inne och se hur glad hon blir när 
hon kommer hem. Men det hinner han så sällan, vilket upplevs som en nackdel.  

Någon som försöker lösa familjesituationen på ett lite annorlunda sätt är 
Anders. Han har i sitt yrkesverksamma liv hoppat mellan en rad stora projekt 
som har tagit en stor del tid i anspråk. Han har en stor drivkraft att lyckas och 
brinner för de idéer han arbetar med. Målet handlar emellertid inte bara om 
framgång i arbetssituationen, utan även att bilda familj och lyckas med sina 
fritidsintressen. Han har arbetat 60-70 timmar i veckan vissa perioder och har då 
inte kunnat hantera alla dessa arenor i livet på ett tillfredsställande sätt. Han har 
därför involverat sin familj, fru och tre barn, i några av de projekt han arbetat 
med.  
 

Anders: Det har fungerat jättebra, det här projektet vi haft nu har både min fru 

och mina barn varit delaktiga i, testat olika grejer i den här anläggningen, 

provat, varit med i marknadsföringen, t o m gjort material.  

U: Det är medvetet från din sida att du har familjen i det du gör? 
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Anders: Ja, för jag känner många andra som har glömt bort sin familj när de 

har jobbat så mycket med sina jobb. Och då händer något som jag är emot i 

första läget att ge upp familjelivet, att man ger upp och skiljs åt, utan att man 

verkligen har försökt. Och på det viset har jag en medveten strategi från min 

sida, att ha med familjen i det här projektet och vi trivs jättebra tillsammans och 

de har sett att det här har lyckats och då växer de med. 

 

Anders skulle gärna se att han hade mer tid till att vara hemma med barnen och 
familjen. Hemarbetet skulle med det resonemanget vara en del av helheten i 
hemmet. Om han hade möjlighet skulle han arbeta fyra dagar i veckan. Hur han 
tänkt sig att det skulle fungera i praktiken är oklart. Ett sätt är ”att strama upp sig 
själv lite grann, inte bara tänka på hur andra gör”. Han har haft dåligt samvete, 
speciellt när han jobbade som mest. Nu fungerar det bättre, menar Anders, även 
om det är många aktiviteter som familjemedlemmarna är involverade i. Det är ett 
ständigt körande och skjutsande till träningar och matcher. Barnen har fått 
begränsa sina aktiviteter till en idrott två dagar i veckan, annars är de borta nästan 
hela tiden. Anders betonar vikten av att sätta gränser för att förbereda dem för 
vuxenlivet. 

Pernilla är gift. Hon jobbar inte heltid men har ändå svårt att få tiden att räcka 
till. De dagar hon är ledig går åt till att ”samla energi för att kunna vara fokuserad 
och strukturerad på jobbet. Vilket innebär att jag kanske inte tycker själv att jag är 
en jättebra mamma, jag orkar inte alltid med, för jag har 3 barn som är 2, 3½ och 
5 år. Tack och lov så är min man ganska mycket hemma, så att det fungerar något 
så när. Men konflikterna som uppstår i hemmet med barnen har jag svårare och 
jobbigare att hantera”. Det är främst tvätthögen som känns hopplös, för där 
hjälps de inte åt så mycket. Annars delar de på mycket av det som ska göras 
hemma. Är mer tid till hemarbete en lösning? 
 

Pernilla: Egentligen skulle jag inte vilja ha mer tid till det, jag skulle tycka det 

vore underbart om jag kunde lämna iväg tvätten och någon annan gjorde det åt 

mig, för jag tycker det är urtrist. Men eftersom det är en ganska svår lösning, så 

ja, det skulle vara skönt att ha mer tid till hemarbetet.  

 

Tanken på att köpa in hushållstjänst för att lämna bort tvätten finns där, men hon 
skulle inte vilja ha in någon i hemmet. Helst av allt hade Pernilla varit hemma 
med barnen tills de var åtminstone 3 år. Sen skulle hon kunna gå på halvtid. Hon 
tycker att hon hänger med i barnens utveckling men samtidigt sänkt 
ambitionsnivån hur ett hem ska skötas. Främst till förmån för jobbet som hon 
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upplever som stressande där hon många gånger känner sig utlämnad och ensam. 
På grund av det blir även hemförhållandena svåra att få ihop. 
 

Pernilla: För [barnen] vill ju ha aktiviteter på kvällen, som häromdagen då 

slutade jag kl 5 och sen skall min stora tjej vara på barngymnastik halvsex, så 

det blir ett stressmoment som beror på arbetssituationen. Det krävs två vuxna 

där, en som är kvar hemma med de andra och en som skjutsar. Så jag upplever 

stress på det sättet. Sen kan jag bli stressad av att det är stökigt och det blir det 

ofta eftersom jag inte hinner med det.  

 

Känslan av att inte hinna med, varken på jobbet eller hemma, visar att bristen på 
tid är uppenbar när det gäller den helhetsupplevda tiden. Arbetet blir tillsammans 
med hemarbetet en järnbur som begränsar Pernillas livsrum. Arbetslinjen 
stimulerar Pernilla att arbeta ekonomiskt, men tidsmässigt blir vardagen en jakt 
mot klockan. Pernillas familjesituation bekräftar bilden av pressade föräldrar som 
tvingas pussla med tider för att få vardagen att gå ihop. Dessa förhandlande 
familjestrukturer har i Pernillas fall fått effekter som ser ut att gå tvärt emot 
strävan efter att klara av balansen mellan förvärvsarbetet och 
hemarbetsförhållandena. Hon har paradoxalt nog tagit beslutet att gå upp i tid för 
att ”lösa den tillfälligt större arbetsbördan”. Orsakerna till detta är enligt Pernilla 
själv att arbetsuppgifterna inte har minskat i den omfattning som är rimligt när 
hon en gång gick ner i tjänst. Men hon känner även att det inte går att ställa för 
höga krav gentemot arbetsgivaren och alltför starkt hävda att arbetsuppgifterna 
inte står i proportion till arbetstiden.  
 

6.4.1 Sammanfattning av de karriärbundna 
Bland de karriärbundna är det ingen som är nöjd med omfattningen av sitt 
hemarbete. Arbetsuttaget i förvärvsarbetet prioriteras ofta för att nå upp till 
ekonomiska målsättningar vilket ger slagsida och skapar en obalans som många 
gånger går ut över arbetsinsatsen hemma. Det dåliga samvetet är närvarande för 
många av dem när kraven splittras, en situation som hanteras på olika sätt. Köp 
av hushållstjänster är ett lockande alternativ, då är det framför allt städ- och 
tvätthjälp som är de mest eftertraktade alternativen. Eftersom hemtjänster är 
förhållandevis dyra varierar betalningsviljan inom gruppen. Subventioner för 
dessa tjänster skulle kunna vara ett alternativ för en grupp med redan stark 
köpkraft. 

Hushåll med små barn ser ut att vara särskilt utsatta och det är de som har 
svårast att pussla ihop förvärvsarbete med hemarbetet. Det kan i vissa fall vara så 
krävande att fritiden går åt till att samla kraft och förbereda sig inför uppgifterna 
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under arbetsveckan. Att kombinera förvärvsarbete med små barn kan upplevas 
som stressande, speciellt när flera andra tidskrävande omvälvningar händer 
samtidigt i livscykeln. Frågan är om arbetslinjen som stimulerar alla vuxna att 
arbeta heltid är förenlig med föräldraskap. Allt ifrån att involvera resten av 
familjen i förvärvsarbetet till att dribbla med procent kring anställningens 
omfattning förekommer. Intressant är också att kvinnor verkar ha svårast att få 
tidsbudgeten att gå ihop i hushållet. 

Fördelningen av arbete mellan könen är ofta traditionellt utformad där 
kvinnan tar det största ansvaret för hemarbetet. Bristen på jämlikhet i 
hemförhållandena är samtidigt en av orsakerna till det dåliga samvetet för 
männen. Frågan är vilka konsekvenser ett ökat arbetsuttag i kombination med 
marginellt minskat hemarbete för kvinnor gör för obalanser i tid och pengar 
mellan könen. 

Karriärbundna talar om att hemarbetet kan vara positivt i den bemärkelsen att 
det har klara gränser och är mätbart till skillnad från det gränslösa 
förvärvsarbetet. Att snickra med sommarhuset, klippa gräset eller laga mat ger en 
tillfredsställelse som är tydlig. Något som verkar kunna stå i kontrast till 
förvärvsarbetets mer otydliga och svårgripbara mål. Samtidigt uttrycks en leda i 
hemförhållandena där satsad tid varken engagerar eller ger något tillbaka. Lycka 
och framgång ser många gånger ut att bäst erhållas genom förvärvsarbetet. 
Plikten mot arbetet verkar vara mer omfattande än plikten gentemot hemmet. 
Möjligtvis samspelar denna plikt mot rädslan av att vara utbytbar och förlora sitt 
arbete om man skulle vara alltför kritisk eller hävda sig mot svåra 
arbetsförhållanden. 
 

6.5 Hemarbetsförhållanden – de obehövda 
I jämförelse med Pernillas situation ovan är Jennys annorlunda. Som 
ensamstående utan arbete och med två barn sker försörjningen genom 
socialbidrag. En begränsad inkomst som inte innebär en knapphet på tid, som för 
Pernilla, utan en knapphet på ekonomiska resurser. Jenny upplever sin situation 
som jobbig och frustrerande. 
 

Jenny: Visst, man kan ju tycka ibland att man har hur mycket tid som helst, man 

skulle kunna göra saker och ting, men det finns aldrig ekonomi till att göra de 

sakerna då. Och då blir det ju också det där, vad skall jag hålla på för, det är 

ingen mening, vi kan aldrig göra någonting tycker man.  

 

Som ensamförsörjare är det svårt att få avlastning. Det blir lätt för mycket och 
man orkar inte, menar Jenny. Det blir jobbigt för barnen också, det är lättare att 
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vara två. Samtidigt fick hon ta den största delen av ansvaret för hemmet även när 
hon var gift, ”så för min del är det ju samma sak som det var förr”. Svårigheterna 
med att inte kunna dela ansvaret med någon återkommer Jenny till flera gånger. 
Trots att hon spenderar väldigt mycket tid hemma känns kraven för höga. Hon 
har svårt att kombinera barnens skiftande behov med sina egna. Tycker att hon 
har svårt att hantera den stress som uppkommer, både i hemförhållandena och i 
kraven utifrån – att utbilda sig och kunna försörja sig själv. Hon kan inte förstå 
varför det inte går att komma in i vården, så som det var förr. Då man fick prova 
på och utbilda sig medan man var där. Gå som vikarie och få erfarenhet. Hon 
känner att hon går hemma för mycket och har lite dåligt självförtroende. 
 

Jenny: Man är så velig i det här att klarar jag det eller klarar jag det inte och 

kan jag det eller kan jag det inte. Jag har nog aldrig bevisat för mig själv att jag 

verkligen kan. 

 

Jennys arbetslöshet och knapphet på ekonomiska resurser gör att hennes 
handlingsutrymme minskar, det finns ett avstånd till arbetsmarknaden som känns 
oöverstigligt. Hon förstår sig inte på hur den fungerar för det behövs ju alltid folk 
inom vården. Hon vill att det ska vara som förr när man kunde börja jobba utan 
utbildning. Nu kommer man ingenstans utan utbildning, hon vet det. Det är svårt 
och hon beskriver sig själv som velig och depressiv. Helst av allt skulle hon vilja 
jobba halvtid, klara sig ekonomiskt och inte vara beroende av socialen. Pernilla, 
som är tidfattig, skulle vilja arbeta lite mindre då hon behöver mer tid för att hinna 
med saker med sin familj. Jenny, som är penningfattig, skulle vilja arbeta lite mer 
då hon behöver mer pengar för att kunna göra saker med sin familj. Två kvinnor i 
Sävsjö vars balans mellan tid och pengar har fått slagsida.  

För Jenny blir heltidsarbetet ett omöjligt krav att leva upp till. Att vara 
småbarnsföräldrar och samtidigt ha förväntningar att utbilda sig och/eller arbeta 
heltid går inte ihop. Speciellt om man, likt Eva nedan, har föräldrar som börjar bli 
gamla. Den aktiva delen av livet blir överaktiv och det blir svårt att förena arbete 
och privatliv. Evas hemförhållanden präglades länge av en stor portion ansvar, 
både för barn och föräldrar.  
 

Eva: Ja ibland blir man ju irriterad, det är alltid jag som skall ordna och fixa 

och dona. Men samtidigt så är jag ju dum för jag har ju inte bett om hjälp, utan 

jag har gjort det. Och vad gäller mina föräldrar så kunde min bror åka hem till 

dem och fråga om de behövde någon hjälp och det behövde de inte. Sen kom jag 

5 minuter efter och då är det massvis man skall göra, det är bara så, eller har 

varit så. 
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Till slut blev situationen med omsorgen över föräldrarna och heltidsjobb 
ohanterlig för Eva. Hennes arbetsledare sade att hon skulle sjukskriva sig, men 
hon vägrade. På hösten mådde hon så dåligt att hon klappade ihop. Hon blev 
tvungen att sjukskriva sig och då rasade allt fullständigt.  
 

Eva: Det var bara tomt, det fanns ingenting. Jag satt i en månad och läste och 

jag kom inte ihåg vad jag läst, och jag glömde äta, glömde tider jag skulle passa. 

Men jag var bara tom, det fanns ingenting, ingen ork.  

U: Fick du någon diagnos från vårdcentralen? 

Eva: Ja, utmattningsdepression. Och jag gick ju till den läkaren var 6:e vecka. 

Först fick jag gå hemma en hel månad och sedan så skulle jag komma tillbaka 

och då började han prata om medicinering, de tyckte att jag var så djupt 

nedgången då så jag var tvungen till att ha hjälp av medicin. Och sen hade jag 

kontakt med honom var 6:e vecka i 11 månader.  

 

För Eva gick det inte att kombinera arbetsliv och hemarbetsförhållandena. Hon 
har på mycket kort tid gått från en extrem till en annan. Från att ha varit extremt 
fattig på tid i en situation där förvärvsarbetet och hemarbetet tillsammans blev en 
alltför tung börda är hon nu extremt rik på tid. En tidrikedom som är helt 
nödvändig för att hon ska kunna komma tillbaka. Nu gör hon saker för sin egen 
skull, inte bara för andras. Små vardagliga saker som inte prioriterades för att 
tiden inte räckte till. Måsten har blivit oviktiga. Det Eva inte riktigt förstår när det 
gäller hennes situation är varför man ska behöva bli sjuk för att få hjälp att se 
andra möjligheter. Det stödet ska finnas på arbetsmarknaden och på 
arbetsplatsen. 

Även Jessica spenderar en hel del tid hemma. För mycket, enligt henne själv. 
Men det är svårt efter sjukskrivningen att komma tillbaka. Hon upplever att hon 
skulle vilja hinna med mer, men det går inte eftersom hon är så långsam. Jessica 
upplevde, likt Eva, att hon fick dåligt med hjälp på sin arbetsplats. Hon försökte 
jobba deltid i fem månader efter första sjukskrivningen. ”Sen höll det på tills jag 
inte kunde resa mig upp […] och jag trodde inte det var sant, det finns hur många 
som helst som du, det är ingen som vet hur man gör ungefär, så uppfattade jag 
det.” Där Eva upplevde att hon fick hjälp efter att hon blivit dålig var Jessicas 
erfarenhet att hon blev utbränd av att vara hemma och sjukskriven. Hon fick 
ingen hjälp. Det var ingen som såg. 

Thomas tillbringar, även han, en hel del tid hemma. Stressen i 
hemförhållandena gör sig påmind när han satt upp vissa mål, som t ex skura golv, 
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diska eller baka, inte går att genomföra. Det kan vara något som kommer i vägen 
”och så kan det dyka upp någon hemma, då stör det ju alltihopa, då blir man ju 
stressad”. Det är de små grejerna som blir viktiga och som Thomas knyter upp 
sin tid kring. Det ger struktur åt tillvaron. När jag frågar vad han skulle göra om 
mer tid kunde frigöras svarar han: 
 

Thomas: Det är så svart liksom, jag ser inte så långt om man säger. Jag har inga 

såna framförhållningar om vad som skall hända om ett år liksom, så det blir så 

svårt för mig, jag kan inte precisera vad jag skulle göra med den tiden. Det 

skulle säkert kunna bli jättemycket, men det är inget som jag kan se nu.  

 

När all kraft koncentreras till vardagssysslorna finns det inte plats för några 
tankar på hur situationen skulle kunna vara om balansen mellan tid och pengar 
var annorlunda. Mycket tid och lite pengar begränsar livsutrymmet på ett specifikt 
sätt i ett samhälle som karaktäriseras av konsumtion. När det inte heller finns 
delaktighet i produktionen, som i Thomas fall, blir livet ett liv i marginalen. De 
små vardagliga händelserna i hemmet blir det nav runt vilket livet kretsar.  

Reza har en lite annorlunda inställning till sin tidrikedom. Som för de andra är 
situationen ansträngande då tröskeln till arbetsmarknaden åtminstone tillfälligtvis 
är för hög. Skillnaden är att han på olika sätt aktivt jobbar för att bygga upp sitt 
sociala kapital. Reza kommer från Irak och det första året i Sverige var svårt då 
han inte hade många vänner. Men steg för steg har han byggt upp ett nätverk i 
vardagslivet för att den vägen hjälpa andra och samtidigt få kontakter i samhället. 
Målen för Reza är konkreta. Han ska ha jobb, men för att få det jobb han vill ha 
måste han ha svenskt medborgarskap. I väntan på det hjälper han till med 
hemarbeten, främst hos sin familj. Annars kan han ge grannen en hand med bilen 
eller någon bekant att måla. Han vill använda sin tid hela tiden, måste göra nåt. 
Jag frågar om det finns nåt bra i att inte ha jobb? 
 

Reza: Nej, det är bara negativt. För man jobbar ingenting. 

U: En positiv sak kan annars vara att du hinner utveckla ditt närverk. 

Reza: Ja, det är inte svårt för jag jobbar inte, men samtidigt, jag träffar många 

människor så på det viset är det positivt. 

 

Om han inte hjälpte andra med den tid han har till förfogande skulle han känna 
sig värdelös. Reza bygger upp ett nätverk utanför arbetsmarknaden som stärker 
relationella bindningar  
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Han försöker att göra något på dagarna, ”för om jag inte gör någonting sitter jag 
bara och tänker, jag har ingen familj och har inget jobb och… du vet. Så jag 
försöker göra något på dagen”. 

Lena är arbetslös men tillbringar inte heller hon särskilt mycket tid hemma. 
Hon behöver mer tid till hemarbete, är inte nöjd vad hon hinner med, men bryr 
sig inte längre. Istället ägnar hon sin kraft åt politiken för att förbättra situationen 
för arbetslösa, det började hon med då arbetsplatsen hon arbetat på sade upp 
henne efter 22 år. Likt Reza är hon aktiv i att arbeta fram ett nätverk utanför 
arbetsmarknaden, skillnaden är att Lenas är institutionaliserat med fokus på 
konkreta samhällspolitiska sakfrågor. Styrkan hon fått kommer därifrån och 
tillsammans med de vänner hon fått riktar de sin ilska och kreativitet mot ett 
gemensamt mål på mötena. ”De låter mig få ut min aggression. Men samtidigt är 
det mina riktiga vänner som jag har där. Och det är sånt oerhört stöd. För jag vet 
att vad som än händer med mig har jag dem i alla fall. Och de vet hur jag är och 
det är min trygghet alltså.” 
 

6.5.1 Sammanfattning av de obehövda 
De obehövdas problem ser i jämförelse med de karriärbundna givetvis helt 
annorlunda ut. De ekonomiska förutsättningarna gör att det finns begränsat 
utrymme att aktivt utveckla intressen och sociala relationer i hemförhållandena. 
Även kraven att utbilda sig, få ett arbete och klara sig själv, blir efter hand allt 
svårare att leva upp till. Situationen som kännetecknar livsformen känns hopplös 
utan pengar och beroendet till socialen och andra myndigheter skapar oro och 
negativ stress. Handlingsutrymmet stramas åt och det är svårt att visa vem man är 
och vad man kan. Den tid som finns tillgänglig är svår att utnyttja, speciellt för 
ensamstående med barn.  

Men även omsorg av föräldrar kan vara betungande. Hemarbetet kan i sådana 
fall vara en bidragande orsak till stress och utbrändhet bland intervjudeltagarna. I 
sådana fall blir ytterligheterna i fördelningen av tid och pengar särskilt tydliga. 
Från ett aktivt tidfattigt liv på arbetsmarknaden till ett oönskat tidrikt tillstånd där 
rehabiliteringsperioden ofta ger nya perspektiv och lägger grunden till andra 
värderingar och prioriteringar. Frågan är givetvis varför det ska behöva gå så långt 
innan deltagarna omvärderar sin levnadssituation. 

Livsformen fortlevs i ett inrutat system av hemarbeten för att strukturera 
vardagen och hålla personligheten samman. Den sociala samvaro som 
eftersträvas anses av deltagarna vara alltför starkt bunden till arbetet och 
arbetsplatserna. Utan den tryggheten och bristen på socialt erkännande fylls 
dagen av risker som är svårhanterliga. Planeringshorisonten är för flera av de 
intervjuade i kategorin en dag i taget. Åtgärder som satts in anses inte ha haft 
någon betydelse för samhällspositionen, åtminstone inte långsiktigt. Många av de 
intervjuade i denna kategori står tämligen långt från arbetsmarknaden.  
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Samtidigt finns hos vissa deltagare i kategorin handlingskraft och styrka trots 
en ekonomisk och socialt utsatt position. Det handlar i dessa fall om ett uppbyggt 
socialt nätverk utanför arbetsmarknaden som vuxit fram ur den tidrika 
arbetslösheten. Politisk medvetenhet och kampen för en dräglig tillvaro kan vara 
drivkrafter i utanförskapet. Likaså en vilja att genom kontakter i lokalsamhället få 
en tydligare roll i det svenska samhället. 
 

6.6 Hemarbetsförhållanden – de oberoende 
För de som har sin försörjning tryggad genom eget kapital är den upplevda tiden 
påfallande lik situationen för de obehövda. Lennart tillbringar en hel del tid 
hemma men upplever ingen stress i sina hemarbetsförhållanden som mest består 
av matlagning. Han skulle inte vilja göra mer hemarbete än vad han gör idag. 
 

Lennart: Nej, det vill jag inte. Tvätt och strykning det är inte mitt gebit, där har 

jag en fru som utan knot gör det och då blir det bra. Det skulle det inte bli om 

jag gjorde det, men däremot när det gäller matlagning, det är jag bäst på.  

 

För Morgan är situationen densamma. Han tillbringar ganska mycket tid hemma 
och upplever sig nöjd med hemarbetsförhållandena. Både Lennart och Morgan 
tillbringar delar av året utomlands, men det förändrar inte deras situation när det 
gäller hemarbetet. De har båda förvärvsarbetat en stor del av sina liv men har 
dragit sig tillbaka, något som inte nämnvärt har förändrat arbetsinsatsen i 
hemmet.  

Även Berth hade jobbet som livsstil under sin yrkesverksamma tid. Hemma 
består arbetet mest av matlagning och trädgårdsarbete. Annars är han mest ute på 
gården. Jag frågar om han är nöjd med vad han gör? 
 

Berth: Ja, det är jag. Och det fungerar jättebra, frugan vet vad hon gör hemma 

och vad jag gör hemma. Stryka och den biten, det har gett sig självt under åren 

man har varit gift, att hon gör det och jag gör det, och det har fungerat jättebra. 

Men det här med att man måste dela på allting, bägge måste diska och tvätta och 

stryka, det vet jag inte varför man måste göra det. Hon sköter det inomhus och 

jag sköter det utanför, det fungerar jättebra så. 

 

Intressant med den grupp som är både tid- och penningrik är att 
hemarbetsförhållandena inte har förändrats över tid, trots den nyvunna 



Tid, pengar och sociala nätverk 

84 

tidrikedomen. De traditionella mönster som byggts upp under perioden som 
innehöll förvärvsarbete fortsätter att vara dominerande.  
 

6.6.1 Sammanfattning av de oberoende 
De som har god tillgång till både tid och pengar i Sävsjö tillbringar stor del av sin 
tid hemma. Arbetsinsatsen i hemmet har inte förändrats i särskilt stor 
utsträckning, trots att de slutat förvärvsarbeta och dragit sig tillbaka för att leva på 
eget kapital. Den traditionella uppdelningen av hemarbetet, där kvinnan gör det 
mesta inomhus och mannen utomhussysslorna finns alltså kvar. Enda undantaget 
är matlagningen som är mer jämt fördelad. Arbetsfördelningen fortsätter alltså att 
vara som den alltid har varit, trots en markant förändring i tidsbudgeten. 
 

6.7 Hemarbetsförhållanden – de omhändertagande 
Rebecca är en ung tjej som arbetar ideellt med ungdomar. Enda inkomsten är 
studiebidraget. Hennes situation är speciell i den bemärkelsen att hon bor i ett 
kollektiv och delar hemarbetet med andra som lever under samma förhållanden. 
De följer ett schema vilket gör att arbetsfördelningen, åtminstone på papperet, 
blir jämt fördelat mellan de inneboende. När jag frågar om det fungerar så även i 
praktiken svarar hon att det inte finns några missförhållanden. Däremot påverkas 
hemförhållandena av hur många som vistas i lägenheten på en och samma gång. 
Ibland kan det vara upp till åtta personer där, andra dagar är man själv. De 
skiftande förutsättningarna i hemmet karaktäriseras även av att en viss 
verksamhet med ungdomarna är förlagd till hemmet. Dörrarna står öppna för de 
som behöver prata. Hemsituationen kan därför vara i ständig förändring och 
hemarbetet i slutändan en fråga för det dåliga samvetet. 

Situationen hemma hos Mohammad får närmast benämnas som kaotisk. Hans 
fru har gått igenom två stora operationer och Mohammad får ta hand om fru och 
två små barn. Jag frågar vad han gör en vanlig dag. 
 

Mohammad: Hjälper dem med maten, byter kläder, byter blöjor och hjälper min 

fru. Duschar henne och hjälper henne. Hon kan inte själv. Duschar barnen. 

Dammsuger, diskar, tvättar kläder. Handlar ibland. 

 

Han känner sig stressad. Tankarna går hela tiden till hemlandet, där föräldrarna 
och systern fortfarande är kvar. Han tycker vardagen är mycket svår för han kan 
inte dela hemarbetet med någon. Försörjningen får familjen från socialen så 
Mohammad för tillfället befinner sig i en situation som präglas av väldigt små 
ekonomiska resurser och en extrem knapphet på tid. Han hinner inte med att 
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umgås socialt i någon större utsträckning. Mohammad är inte van vid att ta hand 
om barn på egen hand och socialtjänsten kommer en timme i veckan. Han har 
svårt att förstå och fylla i blanketter. Han skulle gärna vilja ha ett jobb, det är hans 
högsta önskan.  

Sissel är ensamstående med två barn och jobbar heltid. När jag frågar om det 
är något hon tvingas avstå ifrån p g a tidsbrist förklarar hon att hon är väldigt låst 
och har svårt att komma ut på kvällarna. Hon skulle vilja vara lite friare och 
kunna gå ut någon gång. Hennes mamma är ofta otillgänglig som barnvakt på 
kvällarna och det är jobbigt att fråga andra. När hon jobbar helg får barnen gå 
och lägga sig innan hon kommer hem och då kan det bli lite gnäll, men normalt 
är det inga problem. När det gäller arbetet hemma kan det ibland vara nästan 
omöjligt att hinna med. Mer tid över för hemarbete vore önskvärt. Samtidigt har 
Sissel en avslappnad hållning till sin situation. Menar att det inte går att stressa 
upp sig för att det är lite stökigt. Överlag är hon ganska nöjd. Hemarbetet får inte 
ta över och det kan ”se ut som ett bombnedslag” utan att hon för den skull blir 
särskilt stressad.  

Jesper har en anställning med förhållandevis låg lön med tanke på den 
arbetsinsats han lägger ner. Han arbetar som projektledare för ungdomar vilket 
kräver ett engagemang som inte syns i lönekuvertet. När det gäller hemarbetet 
skulle han vilja göra mer. Men det är svårt. 
 

Jesper: Ja, det stjäl tid lite. Jobbtiden stjäl fortfarande familjetid, men det har 

stulit mycket mer tid innan. Så vi håller på men det stjäl lite av den sektorn.  

 

Hemma delar Jesper och hans fru på allt. Även om de inte delar upp 
arbetsuppgifterna rakt av mellan sig blir det ungefär lika mycket hemarbetstid för 
båda. Traditionellt gör Jesper lite mer utomhussysslor. De tillbringar inte särskilt 
mycket tid hemma. Jobbet tar stor plats och det krävs disciplin för att inte älta 
jobbet hemma då det har blivit något av en livsstil. En tidskrävande livsstil, 
dessutom. Arbetet kräver ideella insatser och har inga tydliga gränser för hur 
mycket kraft som bör eller ska läggas ner. Gränserna mellan hemmet och arbetet 
blir otydliga och på det sättet stjäl arbetet tid från övriga verksamheter i vardagen. 
Jesper skulle vilja att fler delar på jobbet för att på så sätt jämna ut arbetsbördan 
till en större del av befolkningen. Nyckeln är att säga nej. Men det är svårt.  
 

6.7.1 Sammanfattning av de omhändertagande 
Hemarbetsförhållandena för de som är fattiga på både tid och pengar i 
undersökningen skiljer sig åt. För dem som satsar sin kraft på arbete som kräver 
ideella insatser är hemarbetet en liten del av vardagslivet. För den intervjuperson 
som lever i kollektiv finns strikta regler och scheman som beskriver 
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arbetsfördelningen i huset. Här är det kollektiva värden som har företräde. Det 
behöver inte betyda att arbetsinsatserna är lika stora eller lika omfattande. 
Däremot finns det en uttalad gemensam vilja att de ska vara det. Fördelningen av 
hemarbetet på detta sätt är, åtminstone i teorin, det mest jämlika. Det behöver 
emellertid inte bara upplevas som positivt. Kraven att klara av sin del av avtalet är 
stora och kan skapa grupptryck och dåligt samvete. 
     Intervjudeltagare i människovårdande yrken får inte lika mycket tillbaka som 
man själv lämnar ifrån sig i form av engagemang och uthållighet. Arbetet stjäl tid 
från hemarbetet och kan ta överhand i vardagen. Uppdelningen mellan könen är i 
dessa fall tämligen jämlikt. Det ser alltså ut som om arbetet med ideella inslag ger 
det mest jämlika förhållandena mellan könen i hemarbetet. 

Exemplet där hemarbetsförhållandena är som mest extrema är när en snäv 
tids- och ekonomisk budget även präglas av arbetslöshet och sjukdom i familjen. 
Sysslorna hemma tillsammans med svåra ekonomiska och sociala förhållanden 
där övriga familjemedlemmar är kvar i hemlandet gör att livsformen präglas av 
svåra existentiella förhållanden med litet eller inget utrymme för förändringar. 

Ensamstående förälder med barn i kategorin är låsta till hemmet, även om 
hemarbetet inte upplevs som en alltför stor börda. Mer tid över är önskvärt, 
samtidigt som en behärskad och ödesbestämd inställning till situationen gör 
vardagslivet hanterbart. Förmågan att koppla bort fokus från alla måsten i 
vardagen balanserar upp de knappa ekonomiska och sociala förhållandena. 
 

6.8 Hemarbetsförhållanden – de balanserade 
Stefan beskriver sig själv som en flexibel och anpassningsbar person. Han lever 
ensam och har en hel del tid till sitt förfogande, trots heltidsarbete. Han har inte 
så stort kontaktnät i bygden då han inte är uppvuxen i kommunen. 
Fritidsintressen, vänner och det sociala nätverket är kopplat till hembygden där 
även hans mor bor kvar som behöver viss omvårdnad. Stefan beskriver sig som 
veckopendlare. På det viset kan hemarbetet bli dubbelt i vissa avseenden. Dels 
sysslorna i den egna lägenheten men också trädgårdsarbete o dyl hemma hos 
modern. Ändå vill han inte säga att han har obalans i sina hemarbetsförhållanden.  
 

Stefan: Jag har mina intressen på hemmaplan sen har jag då min mor som jag 

känner att jag vill träffa en gång i veckan. Jag tycker att det är där jag har mina 

band. […] Då blir det kanske en viss krock ibland, men samtidigt är jag ju 

intresserad av det arbete jag gör där, trädgårdsarbete och sånt, det är ju det jag 

tycker är kul.  
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Med tanke på att hemarbetet i egna lägenheten inte kan sägas vara en 
ansträngande del av vardagslivet har Stefan en hygglig balans i 
hemarbetsförhållandena. 

Även om det inte varit så tidigare har även Gerd fått balans mellan tid och 
pengar i vardagslivet. Hon är idag nöjd med vad hon hinner med hemma. Det 
finns egentligen inget hon är tvungen att göra som hon inte hinner med. Någon 
gång kan det bli lite körigt, men eftersom hon jobbar 80% i dagsläget och har en 
ledig dag i veckan kan hon frigöra tid från annat. Om det är något hon skulle vilja 
ha mer tid till så är det tillsammans med sina barnbarn. Ändå tycker hon att det 
går bättre med dem än när hon själv var på toppen av sin karriär och skulle ta 
hand om de egna barnen. 
 

Gerd: Jag stressade för sjutton hela tiden, det var hit och dit, man lyssnade 

liksom aldrig färdigt på någon. Nu har jag ett helt annat lugn som jag mår bättre 

av och det tror jag de andra tycker också. 

 

Catrin är i en liknande situation, även om hennes sociala bakgrund ser 
annorlunda ut. Hon har kommit fram till vissheten att man inte kan hinna med 
allt. Trots att det är hon som tar hand om det mesta av hemarbetet och samtidigt 
förvärvsarbetar så är det mycket bättre nu jämfört med när barnen var små. 
Uppkommer det någon form av stress i hemarbetssituationen beror det på att 
vardagsuppgifterna inomhus till stor del blir hennes arbetsbörda medan maken 
sköter arbetet med gården och djuren. 
 

U: Upplever du stress i dina hemarbetsförhållanden någon gång?  

Catrin: Det är väl bara om man har det lite jäktigt och man inte får det i ordning 

som man vill ha det egentligen. Eller när inte gubben vill, för han kör ju sitt 

race. 

U: Så du skulle vilja att han hjälpte till lite mer hemma?  

Catrin: Det har jag väl alltid önskat ifrån början men det gick ju aldrig att få det 

genomfört.  

 

Ett jobb på 80 % samtidigt som barnen växt upp och flyttat hemifrån, och ibland 
kommer och hjälper till, gör att Catrin är tämligen nöjd med sin 
hemarbetssituation. När det var som tyngst blev hon sjukskriven och gick hemma 
med låg ersättning. Långvariga problem med ryggen och förlorad arbetsinkomst 
gjorde att obalansen var påtaglig. Hemarbete, barn och heltidsjobb och samtidigt 
hjälpa maken med jobbet på gården blev för mycket. Eftersom uppdelningen av 
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arbetsuppgifterna i hemmet inte tog nämnvärd hänsyn till Catrins situation i 
övrigt var det en stor förändring när barnen blev större och kunde klara sig på 
egen hand. Att förändra hemarbetssituationen genom en mer jämlik uppdelning 
av arbetet i hemmet var det, enligt Catrin, aldrig riktigt tal om. 

Simon erkänner att han inte gör särskilt mycket arbete i hemmet. Han bor 
fortfarande hemma hos föräldrarna och betalar för hushållstjänster. Det gör att 
han har en ganska omfattande fritid trots att han arbetar heltid. Det är inte 
ovanligt att unga vuxna betalar sina föräldrar för mat, husrum och kanske även 
städning (åtminstone gemensamma utrymmen) tvätt och utomhusskötsel. Simon 
köper på så sätt loss tid som annars skulle gå åt till att utföra hemarbete. I vanliga 
fall brukar man inte tala om köp av hushållstjänster när de sker inom familjen. 
Detta för att transaktionen inte har någon plats i samhällsekonomin.  
 

6.8.1 Sammanfattning av de balanserade 
De som kan sägas ha en hygglig balans mellan arbete och privatliv har två saker 
gemensamt; inga har små barn och alla har en fast inkomst. Två av 
intervjupersonerna i kategorin beskriver sig som flexibla och anpassningsbara, 
något som i våra dagar får anses vara goda egenskaper, åtminstone om man vill 
komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. Två har varit sjuka av ett alltför 
kraftigt arbetsuttag men har nu hittat en nivå som passar dem, vilket i praktiken 
innebär att de ägnar mindre tid åt lönearbete. Trots att balansen mellan könen i 
hemarbetet inte är jämlik är den bättre än tidigare på grund av att barnen vuxit 
upp och flyttat ut. 

Det är tveksamt om köp av hushållstjänster inom hemmet kan ingå i en större 
debatt kring hemtjänster. Men i denna rapport, där fördelningen av tid och 
pengar inom hushållen ska diskuteras, bidrar företeelsen med ett visst värde. Om 
unga vuxnas bidrag till hemmet betraktas som köp av hemtjänster får begreppet 
en annan och större dimension. 
 

6.9 Hemarbetsförhållanden – levnadsmönster i undersökningen 
Hittills har hemarbetsförhållandena beskrivits inom de olika kategorierna i 
undersökningen. Resterande delen av kapitlet ska ägnas åt hur 
hemarbetsförhållandena ser ut om de olika kategorierna jämförs med varandra. 
Liksom i förra kapitlet, där lönearbetsförhållandena skärskådades, är 
frågeställningarna vilka förändringar som skett över tid, vilka behov och 
handlingsstrategier som finns och vilka levnadsmönster som prioriteras framför 
andra. 
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6.9.1 Har det skett några förändringar över tid? 
Ingen bland de karriärbundna är nöjd med sitt hemarbete, vilket sätter sin prägel 
på deras livshållning i stort. De slits mellan sköldarna och upplever att de inte 
räcker till. Den bristfälliga tiden för arbetet hemma är för många en ständig källa 
till dåligt samvete, framför allt när det finns små barn i familjen. Det är här, bland 
de tidfattiga, som det går att urskilja en mer strikt uppdelning mellan män och 
kvinnor där männen har huvudansvaret för förvärvsarbetet medan kvinnan tar 
det största ansvaret för hemarbetet. Plikten gentemot förvärvsarbetet tycks vara 
starkare än plikten gentemot hemarbetet, speciellt då det gäller män. Samtidigt 
finns en medvetenhet om att det krävs ett engagemang i hemarbetet, även om det 
är svårt att klara av tidsmässigt. Kvinnorna bland de karriärbundna har på ett mer 
uppenbart sätt en dubbel pliktkänsla som är svår att hantera. Speciellt 
småbarnsfamiljer är särskilt utsatta. 

Att gå hemma är något som präglar vardagen för de obehövda. Anledningarna 
är i huvudsak två. Den första gäller de som under lång tid jobbat med ett högt 
arbetsuttag och blivit utbrända. De har gått från tidfattigdom till tidrikedom på 
kort tid och är ofta engagerade i någon form av rehabilitering för att komma 
tillbaka. För dessa är det inte bara lönearbetet som har varit den utlösande 
faktorn. Många gånger har även hemarbetet medfört en svår arbetsbörda med 
små barn eller vårdnadskrävande föräldrar. Hemarbetet kan alltså även det vara 
en vikig faktor, jämte förvärvsarbetet, när personer drabbas av psykisk eller fysisk 
ohälsa. Den andra anledningen till tidrikedom är att arbetsmarknaden ställer krav 
som inte är realistiska att uppnå för alla och än svårare att klara av om man under 
längre tid stått utanför arbetsmarknaden. Krav som de karriärbundna lägger ner 
mycket av sin förvärvsarbetade tid för att leva upp till. 

De balanserade har i den bemärkelsen lyckats hitta den balans som de andra 
saknar. Det har skett mycket i de medverkandes vardagsliv. Detta har emellertid 
inte ställt till med några större problem då inställning till förändring överlag är 
positiv. Det finns en flexibilitet och en förändringsbenägenhet som gjort det 
möjligt att byta spår genom utbildning eller yrkesinriktning. Individuella 
förutsättningar spelar här en inte obetydlig roll i sammanhanget. 

För de oberoende har inte hemarbetet förändrats nämnvärt över tid, trots att 
antalet förvärvsarbetade timmar har minskat dramatiskt. Den traditionellt 
dualistiska uppdelningen mellan man och kvinna där det gäller arbetet hemma 
förändras alltså inte trots att ett högt arbetsuttag har bytts mot ett vardagsliv som 
är helt fritt från förvärvsarbete. 

När det gäller de omhändertagande har kategorin splittrats upp i två 
levnadsmönster i hemförhållandena. Den första är tämligen lik den situation som 
är karaktäristisk för de karriärbundna, arbetet har blivit en tidskrävande livsstil 
som reducerar hemarbetet till ett minimum. Att jämställdheten tycks vara större i 
jämförelse med andra kategorier kan till viss del bero på att inställningen till 
arbetet sätter sin prägel på hela livssituationen. Det andra levnadsmönstret bland 
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de omhändertagande har mer gemensamt med de obehövda där utanförskapet 
har blivit en livsstil som begränsar möjligheterna att leva ett gott liv. Här tar 
hemarbetet upp all tid och lämnar lite utrymme för andra aktiviteter. 
 

6.9.2 Varför prioriteras vissa levnadsmönster framför andra? 
Som vi redan sett är marginalerna små för de tidfattiga kategorierna; de 
karriärbundna och de omhändertagande. Hemma syns inte det arbete som läggs 
ner, men det gör det på jobbet där position och strävan mot ett mål ger en 
tillfredsställelse i större betydelse. Trots det anser de karriärbundna att de längtar 
efter det konkreta hemarbetet som har en klar början och ett klart slut och där 
resultaten är synliga. Stressen i hemförhållandena kan vara stor, speciellt för 
småbarnsföräldrar. Det kan till och med vara skönt att ”fly” till förvärvsarbetet 
där det även finns ett socialt erkännande att hämta från överordnade och 
arbetskamrater. De eftersträvar bra alternativ och vill tillbringa mer tid hemma, 
men det går inte – åtminstone inte just nu, kanske lite längre fram. Livsstilen har 
inte plats för hemarbete och flera ser hushållsnära tjänster som ett alternativ för 
att få avlastning. Något som i öronen på de obehövda låter väldigt främmande. 
Hushållsnära tjänster är möjligen något som de skulle kunna utföra, vilket också 
sker. 

De oberoende är i jämförelse tämligen nöjda med hur saker och ting är i 
hemförhållandena. Deras prioriteringar ligger i ett ekonomiskt oberoende där en 
traditionell könsuppdelning råder när det gäller arbetet i hemmet. Det var denna 
situation som eftersträvades hela tiden under år med kraftigt arbetsuttag. De 
balanserade prioriterar inte heller hemarbetet, men av andra skäl. Ett liv med 
både begränsat hemarbete och förvärvsarbete för att få helhetsperspektiv och 
införliva nya värden i en livsform som tidigare gått för högtryck. Klara gränser 
mellan arbete och privatliv hjälper att upprätthålla dessa levnadsmönster. 

De omhändertagande kan inte ha måttligheten som ledstjärna i lika stor 
utsträckning som de balanserade då tidfattigdomen även inbegriper begränsade 
ekonomiska resurser. Om det inte är behövandes behov som har ett grepp om 
vardagen så är det den egna organisationen med höga krav på prestation, trots 
relativt liten lön. Det ska dock sägas att majoriteten av de omhändertagande 
befinner sig i en övergående fas i livscykeln. De kommer sannolikt att göra vägval 
framöver som tar in dem på andra spår och som gör att de byter kategori i 
framtiden. 
 

6.9.3 Vilka behov och handlingsstrategier finns? 
För de karriärbundna definieras behoven i former av mer tid vilket är påtagligt i 
intervjumaterialet. Den grundläggande materiella tryggheten med hus, bil och 
ekonomiska resurser finns för en majoritet, men när det kommer till den 
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upplevda tiden är den ofta kraftigt begränsad. Det är i första hand lönearbetstiden 
som är svår att balansera med övriga förhållanden i vardagen. För att komma 
tillrätta med tidfattigdomen används flera olika strategier. Tekniska hjälpmedel i 
hemmet för att spara tid är en. Det investeras i apparater som tillagar halvfabrikat 
(eller helfabrikat) istället för tidskrävande behandling av råvaror. Diskmaskin, 
kaffemaskin och kanske en andra bil. Det är osäkert hur mycket tid dessa 
hjälpmedel egentligen sparar då det krävs underhåll och reparationer, men det är 
en strategi för att komma tillrätta med tidfattigdomen.  

En annan väg att gå för de karriärbundna är att köpa hushållstjänster, något 
som också ses som en möjlighet. Att lämna bort tvätten och möjligen ta hjälp 
med städning ligger närmast till hands. Det kan å andra sidan strida mot de 
konventioner som gäller för hemarbetet. Att plocka undan efter sig själv, att städa 
undan sin egen skit och hålla rent och snyggt hemma är handlingsstrategier som 
följt intervjupersonerna sedan länge. Att plötsligt bryta ett sådant mönster bjuder 
motstånd. Det gäller främst kvinnor då de traditionellt, och även idag, gör det 
mesta av hemarbetet.  Även om de karriärbundna kläms mellan sköldarna är det 
inte alltid aktuellt att gå ner i tid, något som för flera är ekonomiskt möjligt. Det 
kan faktiskt vara tvärt om, att man känner behov av att gå upp i tid, bara för att få 
lön för det arbete man faktiskt gör. För de karriärbundna är en handlingsstrategi 
även att förhandla om tiden (och pengarna) inom familjen, speciellt gäller detta 
barnfamiljer. 

Även de omhändertagande är i stort behov av mer tid, men inte alltid av 
samma anledning som de karriärbundna. Här finns stora behov av både tid och 
pengar för att få balans i vardagslivet. När marginalerna krymper ökar behovet av 
avlastning och någon att dela den totala arbetsbördan med vore önskvärt för 
ensamstående med barn i hushållet. Behov av hjälp då det är svårt att orka med 
ett stort ansvar hemma framkommer i intervjuerna. Majoriteten av de 
omhändertagande har ett människovårdande yrke som kräver ett stort 
engagemang utöver de dokumenterade arbetstimmarna. Här äter arbetet upp den 
tid som skulle kunna ägnas åt hemarbete och fritid. Det finns dock undantag som 
visar att en instrumentell inställning till ett vårdande arbete är att föredra om inte 
arbetet ska ta över. Om det är en sådan inställning som krävs kan man samtidigt 
undra om den är förenlig med ett vårdande yrke och varför den krävs för att inte 
arbetet ska sluka både fritid och tid för hemarbete? Andra handlingsstrategier är 
svåra att hitta för denna grupp då varken tid eller pengar kan användas för att 
”köpa” sig ett vardagsliv i balans. Brist på resurser är något som genomsyrar 
tillvaron och sätter gränser mot vilka strategier som kan användas. 

De obehövda är i jämförelse rika på tid men har också de ett behov av att dela 
ansvaret för hemarbete och vardagsliv med någon annan. Just ansvaret över barn 
och hem för ensamstående är speciellt påfrestande. Men även ensamheten kan 
vara svår då det finns en längtan att dela mer än det praktiska och finna mening i 
större betydelse. Behoven att visa vad man kan, känna sig behövd och erkänd av 
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andra är starka i denna grupp. De handlingsstrategier som finns är erkännande 
och upprättelse genom att vara politiskt aktiv och att jobba för att få ihop ett 
socialt nätverk utanför arbetsmarknaden. Det är också dessa, inom kategorin 
obehövda, som känner att de är mindre i händerna på ödet än övriga i kategorin. 
De har en starkare självkänsla och ett mål med sina handlingar i privatlivet. För 
andra finns inte samma framförhållning. Handlingsstrategier saknas då sociala 
och ekonomiska resurser är knutna till en avlägsen arbetsmarknad. En marknad 
de obehövda helt eller delvis står utanför. Tidrikedomen har ofta uppkommit när 
både förvärvsarbete och hemarbetet blivit en för stor börda att bära vilket lett till 
utmattning och sjukskrivning. Viljan är i dessa fall inte förenlig med de faktiska 
resurser som finns. Många gånger skulle ett arbete med begränsad arbetstid vara 
lösningen. Problemet är att det krävs kompletterande försörjningar till en 
halvtidstjänst, något som kan ta andan ur försöken att gå vidare.  

Dessa problem har inte de oberoende som genom sina ekonomiska medel har 
en självvald obalans. Ändå är inte hemarbetet det som prioriteras. Gamla 
strategier sedan tiden då det förekom ett högt arbetsuttag är kvar. Uppdelningen 
mellan manliga och kvinnliga arbetsuppgifter i hemmet står fast. Behoven 
uppfylls genom denna uppdelning och intervjudeltagarna i kategorin uppger att 
det är bra som det är. Förändring sker inte trots att männen anser sig ha för 
mycket tid hemma och att de skulle kunna tänka sig att arbeta, men inte heltid. 
Strävan mot ett deltidsarbete är alltså något som är gemensamt för de oberoende 
och de obehövda. Orsakerna och förutsättningarna är emellertid olika.  

De balanserade, till sist, gör inbördes olika val för att få balans mellan arbete 
och privatliv. Om det finns behov av större socialt nätverk finns tankar på att 
flytta. Om det finns behov av att arbeta mindre så arbetas det mindre. Om det 
finns behov av att köpa mycket prylar så arbetas det heltid. Det finns alltså en 
möjlighet att anpassa situationen efter de behov som finns, främst för att alla är 
inne på arbetsmarknaden, men även för att ingen sätter arbetet främst. Det finns 
vad man skulle kunna kalla ett kausalt leverne där behov och handlingsstrategier 
följer ett mönster. Om inte arbetet kommer i första hand för denna kategori gör 
heller inte hemarbetet det. Att köpa hushållstjänster är inte en omöjlighet. I själva 
verket skulle man kunna säga att en deltagare bland de balanserade gör det redan 
genom att bo hemma och köpa hushållstjänster av sina föräldrar.  
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7 Fritidsförhållanden 
Fritidsförhållandena i Sävsjö kommer att avsluta den tematiska delen av 
rapporten. Även här ska de medverkande få berätta om sina egna erfarenheter. 
Fördelningen av tid och pengar inom och mellan de olika grupperna beskrivs och 
övergår till en jämförelse av kategorierna. Först en kort översikt som visar de 
sociala nätverkens och fritidens betydelse för hushållen i vardagslivet.  
 

7.1 Fritid då och nu 
För att den fria tiden ska kunna kallas fritid måste den fyllas med någon form av 
aktivitet som nödvändig rekreation från det pliktfyllda vardagslivets 
förvärvsarbete och hemarbete. I en undersökning om levnadsförhållandena kring 
fritidens betydelse skriver Göran Nordström (1997) att den ökat under de senaste 
50 åren, mycket på grund av att veckoarbetstiden har minskat, pensionsåldern 
sjunkit och semesterveckorna ökat. Detta har skett parallellt med att statsmakten 
insett fritidens betydelse för samhällsordningen och att människor ska orka 
arbeta, men också som ett medel för social kontroll och anpassning av individen 
till samhället. Speciellt i svåra tider med hög arbetslöshet har organiserad fritid för 
att hålla folk sysselsatta varit viktig för att minska riskerna för allmänna 
missnöjesyttringar. Fritiden är också viktig ur en annan synvinkel då den utgör en 
viktig del av samhällsekonomin för konsumtion av fritidsartiklar. Undersökningar 
av levnadsförhållanden har visat att särskilt utsatta grupper såsom ensamstående 
småbarnsföräldrar, arbetslösa, handikappade, lågutbildade, långtidssjukskrivna 
och förtidspensionerade utövar fritidssysselsättningar i mindre omfattning än 
andra. De idrottar och motionerar mindre. Utnyttjar inte i samma utsträckning 
offentliga rekreationsanläggningar och kulturella nöjesaktiviteter. Deras 
levnadsmönster står i skarp kontrast till mer bemedlade grupper i samhället. Det 
förekommer även generationsskillnader, skillnader mellan könen, mellan 
invandrare och infödda svenskar och även regionala skillnader. För befolkningen 
i sin helhet kan vi se att friluftsintresset, idrottsintresset, bibliotek- och 
restaurantbesök har ökat sedan mitten av 1970-talet. Däremot har intresset för 
mer kulturella aktiviteter som teaterbesök, bokläsning och musikutövande 
minskat i omfattning under samma tid. En mer nyanserad bild av 
fritidssysselsättningarna växer fram om vi tar hänsyn till utvecklingen inom 
enskilda befolkningsgrupper. Pensionärerna blir mer aktiva inom de flesta 
fritidsområdena, mycket till följd av bättre hälsa högre upp i åldrarna. Kvinnor 
har blivit mer jämlika männen när det gäller idrottsutövandet, dessutom ligger 
kvinnor långt före männen när det kommer till teaterbesök och bokläsning. 
Skillnaderna förefaller att öka mellan lågutbildade och högutbildade, mellan 
arbetare och tjänstemän och mellan de som har mycket höga respektive mycket 
låga disponibla inkomster. Undersökningen har även kommit fram till att 
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marginalgrupper med lägre aktivitet har en stagnerande eller till och med negativ 
utveckling. Detta gäller utbildningsfattiga personer med extremt låg disponibel 
inkomst, socialbidragstagare, vuxeninvandrare och personer med obekväma 
arbetstider. Sambandet mellan materiell välfärd och de efterfrågade 
fritidsaktiviteterna är uppenbar (Nordström 1997). 
 

7.2 Sociala nätverk 
I bland annat fritidsförhållandena ingår våra relationer i sociala nätverk. Studiet av 
sociala relationsmönster mellan individer, grupper och organisationer fokuserar 
på relationer mellan aktörer som tillsammans utgör en strukturell kontext. 
Positionen eller den roll/roller man har i en samhällsstruktur, i vilken 
arbetsmarknaden ingår, gäller även ställning i livscykeln, familjeförhållanden och 
medlemskap i sociala nätverk. Lokalsamhällen har ofta betraktats som platser 
med täta sociala nätverk.  

Sociala nätverk kan vara mer eller mindre positiva för individen beroende på 
erhållandet av socialt stöd. Välutbildade har i regel större sociala nätverk jämfört 
med lågutbildade beroende på större andel arbetskamrater. Kvinnor har flera nära 
vänner än män. Medicinsk forskning visar stöd för uppfattningen att ett 
bristfälligt socialt nätverk ökar risken för t ex hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, 
infektioner och graviditetskomplikationer. Dessa individer röker oftare, äter 
sämre, motionerar mindre och har högre blodtryck och högre blodfetthalter. 
Bristfälligt socialt nätverk kan även påverka hälsan via inverkan på kroppens 
hormon- eller försvarssystem. Brist på sociala nätverk kan med andra ord öka 
individens generella sårbarhet och vara en av faktorerna för ohälsa och 
långtidssjukskivningar. Att, tvärtom, vara integrerad i ett socialt nätverk kan förse 
individen med erfarenheter som leder till trygga sociala roller (NE 2000). 

De sociala nätverken har inte bara förändrats över tid, de har även fått en 
delvis annan betydelse. Tekniken har genom t ex internets tillkomst gett oss helt 
nya sätt att kommunicera med andra (Beck 1998, Castells 2001). Formerna för 
möten människor emellan är föränderliga, men fortfarande är det dessa möten 
som ligger till grund för samhällets utveckling (Svensson & Orban 1995). De har 
inte förlorat sin ställning i människors liv. Däremot ser det ut som om det 
individualistiska samhälle som karaktäriserar vår tid har gjort det svårare för vissa 
att ta del av de nätverk som finns då de företrädesvis är knutna till 
arbetsmarknaden (Aronsson et al 2000, Gorz 2001). Att vara arbetslös kan därför 
vara marginaliserande på ett sätt som inte varit lika tydligt tidigare. 
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7.3 Fritidsförhållanden – de karriärbundna 
När arbetet blir gränslöst finns det en tendens att arbetstiden äter upp delar av 
fritiden. För Pernilla, som dessutom har små barn, räcker inte den betalda 
arbetstiden till för att klara av att förbereda sig för de krav som ställs i 
arbetssituationen.  
 

Pernilla: Sen finns inte tiden, jag har fått beviljat 60% men arbetsuppgifterna 

har tyvärr inte anpassat sig efter det. Och då har jag inte fått tid till att ta in den 

kunskapen jag behöver så det får jag göra på fritiden. 

 

Det gör hon för att hon känner ett ansvar för de människor hon möter i jobbet. 
Fritiden används som förberedelse för arbetssituationen, just för att undvika att 
inte göra kunder/klienter eller överordnade besvikna. Ett individualiserat ansvar 
som hon bär själv och som inte tas av den organisation hon ingår i. En 
anpassning åt två håll som är svår att balansera. Den ojämna fördelningen av 
arbetsliv och privatliv blir överhängande och ett svårlöst problem i vardagen. 
Oavsett hur dessa problem gestaltar sig måste naturligtvis hemarbetet utföras då 
tidsbesparande hushållsredskap och hushållsnära tjänster har sina begränsningar 
och ytterligare tidsbesparingar blir svåra att göra. I sådant fall blir det fritiden som 
får stå tillbaka. 
 

Pernilla: Ytterst ytterst sällan kanske jag går på någon sån här tjejträff eller 

något sådant. Tupperwareparty kanske. Men jag blir ändå inte helt ensam för 

min stora tjej, hon behöver ju ensamtid med mamma lite grann så då tar jag med 

henne då. Så riktigt bara ensam fritid det kan jag inte säga att jag har, det är när 

barnen har lagt sig, då sitter jag framför TV möjligen. Det känns som det är en 

sak som jag får ta om några år.  

U: Upplever du att du har tillräckligt med tid över för att göra vad du vill på 

fritiden? 

Pernilla: Nej, det har jag absolut inte. Helst skulle jag gärna vilja gå och träna 

ett par gånger i veckan men det finns inte en möjlighet att få in det.  

 

Även om Pernilla värderar tiden med barnen väldigt högt önskar hon mer fri tid 
på egen hand. Om hon hade möjlighet skulle hon träna på gym i större 
omfattning, bara gå ut och fika eller kanske gå på bio. Men eftersom de inte har 
släkt och övrig familj i närheten blir det ofta svårt att lösa. Pernillas sociala 
kontaktnät finns, mycket på grund av den begränsade fritiden, på arbetet och i 
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den egna familjen. Helst av allt skulle hon vilja jobba 50 %. Nu utför hon istället 
en hel del obetalt arbete på fritiden. 

Ett tidfattigt vardagsliv med små barn begränsar även Magnus fritid. Med 
oregelbundna arbetstider blir det svårt att hinna med då hans fritidsintressen 
kräver en viss framförhållning. Dessutom finns det en förväntan från familjen att 
den fria tiden ska tillbringas tillsammans. Så ibland kan det till och med vara så att 
fritiden ställer krav som kan kännas alltför stora. 
 

Magnus: Om jag ska vara ärlig så visst kan jag uppleva en viss stress ibland om 

hon [dottern] sover dåligt eller är grinig och jobbig. Då kan det nästan vara lite 

skönt att ha arbetsuppgifter så man kan åka hemifrån. 

 

Att få ihop förvärvsarbete och hemarbete med fritiden blir ett invecklat passande 
med tider där det dåliga samvetet ofta hemsöker Magnus då han försöker få de 
olika bitarna att gå ihop. Om han hade tillgång till mer tid generellt är det 
självklart att fritiden skulle få mer utrymme. Både som egna aktiviteter och tid 
tillsammans med familjen.  

Anders, som vi minns involverade sin familj i sitt tidskrävande arbetsliv, har 
även han lite dåligt samvete när det gäller familjen. Han är oerhört aktiv även i 
fritidslivet i flera olika sammanhang. Från att sitta i idrottsstyrelser till att snickra 
på sommarhuset. Många av hans sysselsättningar gränsar till arbete då det finns 
en uttalad karriär involverad även här. Det gör det extra svårt att i hans fall skilja 
på arbete och fritid. En prestationsinriktad inställning som ställer krav att lyckas 
även i fritidsförhållandena. Pressen är dock till största del positiv och upplevs 
som utmaningar. Hemligheten ligger i planeringen, menar Anders. Förr kunde 
han hamna i tidsnöd och bli fruktansvärt stressad, men med åren har han blivit 
bättre, både på att planera och improvisera när det krävs. Ändå är han inte helt 
nöjd. Det är svårt att få ihop arbete och privatliv till en fungerande helhet. 
Anders tycks lösa det genom att tidsplanera. Det blir till att dela upp livets olika 
skeden i projekt, såväl i förvärvsarbetet som fritiden och med familjen.  

I jämförelse är Johan inställd på en sak i taget, eller ett projekt i taget, och det 
sker i arbetssituationen. Han beskriver sitt arbete närmast som en hobby eller 
sysselsättning som lika gärna skulle kunna bedrivas på fritiden. Hans verkliga 
fritid är därför begränsad. Han har inte allt för många år kvar till pensionen och 
skulle egentligen vilja göra mer av sin fritid. Men det får vänta. 
 

Johan: Jag ser det egentligen så här, att jag jobbar hårt för att jag ska få fritid 

en gång, men det kanske aldrig fungerar så i själva verket. Men tanken är väl 

egentligen att jag gärna skulle vilja hålla på att jobba stenhårt till jag en vacker 

dag säger nej, nu går jag ner, nu ska jag ut och resa de 5 sista åren. 
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Nya jobb växer hela tiden fram för Johan som har egen rörelse, så han är inte 
säker på hur det blir. Han skulle inte kunna tänka sig att göra uppehåll och ha 
jobbet kvar väntande hemma. Hellre slutför han allt för att sedan ge sig iväg. En 
långsiktig instrumentell syn där frukterna av arbetet utnyttjas först när 
arbetslivsinsatsen är fullbordad. 

Lika tidfattig som Johan är Curt som de senaste tre åren har börjat få 
någorlunda balans efter en kris med alltför stort arbetsuttag. På inrådan av sin fru 
ägnar han mer tid åt fritidsaktiviteter, men liksom Johan har han svårt att skilja 
arbetet från övriga livet.  
 

Curt: Jag skiljer inte mellan arbete och fritid utan jag jobbar så mycket jag 

tycker och orkar och det är roligt. Och sen har jag några hobbys men det är 

liksom inte uppdelat. 

 

Men han kan inte, som Anders, köra flera olika intressanta intresseinriktningar 
parallellt.  
 

Curt: Jag kan inte dra igång nåt projekt, jag orkar inte med det liksom. Jag kan 

inte ha ett projekt som går vid sidan av det här jobbet. 

 

Curts inställning är att arbetet ska göras med hängivenhet för att man ska känna 
kreativitet och hitta lösningar. Kontakter med affärskollegor kan lika gärna ske på 
fritiden, mer eller mindre av en slump, även under semesterresan. 

Inga-Karin har relativt bra ekonomiska resurser. Hennes fritidsförhållanden är 
idag bättre än vad de var när barnen var små, då ”var man tvungen att göra något 
som passade dem”. Ändå är de inte tillräckligt bra. Hon vill ägna mer tid åt kultur 
som teater, film och böcker. Ytterligare en dag i veckan skulle hon vilja ha 
möjlighet att göra nåt annat för att balansera upp ett hektiskt arbetsliv. Precis 
samma tankar har Erik. För honom har balansen förändrats i den bemärkelsen att 
jobb och fritid har glidit ihop jämfört med det jobb han hade tidigare. Jobbet är i 
centrum på ett helt annat sätt.  
 

Erik: Det finns inget slut på det, man hittar på nya saker och grejer. Speciellt på 

helgerna.  

 

Kraven kommer både utifrån och inifrån och inbegriper uppgifter som han 
egentligen inte är utbildad till. Han hade mer tid förr. Nu renoverar han och 
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bygger lite hemma när det blir tillfälle. Helst skulle han vilja utveckla sina 
konstnärliga talanger i större utsträckning. I själva verket skulle han kunna tänka 
sig att gå ner i lön för att realisera några av idéerna, men ”risken blir att jag blir 
kvar här”. Som det ser ut nu kan fritiden vara rent stressande då det är så mycket 
som han skulle vilja ta tag i. För Erik står kraven i arbetssituationen i skarp 
kontrast till en utvecklad vilja att ägna mer tid åt konstnärligt skapande. 
 

7.3.1 Sammanfattning av de karriärbundna 
För karriärbundna är fritiden en svårfångad företeelse som inte kan utnyttjas i 
tillräckligt stor utsträckning. Istället blandas arbetet och fritiden ihop på ett sätt 
som ofta upplevs som frustrerande, speciellt om det finns små barn i hushållet. 
Då kan fritiden användas för att hinna ikapp och förbereda sig för arbetet i 
förvärvslivet. Det sker på grund av en uttalad vilja att inte göra kunder/klienter 
eller arbetsgivare besvikna. Ett obetalt arbete som vingklipper fritiden och 
begränsar det sociala kontaktnätet till familj och förvärvsarbete. Ett annat 
problem som kan få arbetet att gå ut över fritiden är oregelbundna arbetstider. 
Den fria tiden blir då svår att planera och utnyttja till det som i annat fall skulle 
prioriteras mest. Krav från övriga familjemedlemmar att ha en gemensam fritid 
kan även det vara ett hinder för att utnyttja fritiden för egna intressen.  

Försök att komma tillrätta med obalansen mellan arbete och fritid kan vara att 
involvera familjen i det egna arbetet. Familjen blir en del av den egna karriären 
och samtidigt frigörs tid för gemensamma aktiviteter. Familj och fritid blir i 
sådant fall ett projekt som man kan lyckas eller misslyckas med. Inte olikt de som 
redan finns i arbetslivet. Att tidsplanera, ofta i detalj, blir ett sätt att få in alla 
aspekter av levnadsförhållandena i vardagslivet. Svårigheterna att få alla bitar att 
passa ihop till en fungerande helhet är dock påtaglig. Tidsrationaliseringen 
förutsätter att det finns en planerare. Om andra i familjen hade lika mycket brist 
på tid skulle förhandlingsläget vara annorlunda och den gemensamma 
tidsplaneringen svår att vidmakthålla. Tidfattigdom och en demokratisk planering 
av fritiden inom familjen är en ekvation som är svår att lösa för de karriärbundna. 

Intervjuerna visar på en uttalad vilja att frigöra mer tid från förvärvsarbetet, 
men inte alltid. Vad som kan ske är att arbetet blir en sysselsättning som närmast 
får beskrivas som en hobby. Arbetet och fritiden glider ihop, inte som i 
inledningen av stycket, av yttre tvång, utan av fri vilja. Arbetssituationen har 
kommit så nära fritidsförhållandena att det inte går att skilja dem åt. Det som 
annars skulle gjorts på fritiden kan istället göras i arbetssammanhang. Eller tvärt 
om; kontakter med affärskollegor kan lika gärna tas på fritiden eller semestern. 
Vad som är arbete och vad som är fritid är i sådant fall svårt att säga. Arbetet 
präglas av en hängivenhet som attraherar kreativiteten och viljan att hitta 
lösningar på de problem som uppkommer. Det som egentligen skulle vara 
fritiden, den som kan spenderas utanför arbetet och inte inbegriper hemarbete, 
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upplevs som dödtid. Istället finns en vilja att arbeta stenhårt fram till den dag då 
det läggs ner helt. En långsiktig instrumentell syn på ett arbete som idag upptar all 
tid, i morgon ingen. 

Men arbete och fritid kan även glida ihop på ett oönskat vis. I en sådan 
situation tar arbetet över den fritid som annars skulle finnas tillgänglig på kvällar 
och helger. Den fritid som hinns med består till största del av tillsyns- och 
renoveringsarbeten på hus, trädgård och andra tillgångar. En bakomliggande 
önskan är att tillbringa mer koncentrerad tid till allt från kreativt skapande till att 
utveckla uppfinningar eller bara hinna träffa folk eller läsa en bok. 
Fritidsförhållandena står här i kontrast till arbetslivets krav på tillgänglighet och 
effektivitet. I andra fall, som vi också har sett, går fritidsförhållanden ihop med 
arbetslivet på ett sätt som upplevs som positivt. Den påtvingade fritiden blir då 
endast dödtid som skulle kunna utnyttjas på bättre sätt. 
 

7.4 Fritidsförhållanden – de obehövda 
När Eva blev sjukskriven efter en lång period av alltför mycket arbete, såväl i 
förvärvsarbetet som i hemmet, blev det ”bara tomt”. Tiden blev ihålig och 
okontrollerbar. Hon glömde möten och andra tider som hon skulle passa. Hon 
glömde till och med att äta. Att tala om fritid i en sådan situation är orimligt. Men 
sakta kom vardagen tillbaka och hon kunde börja ägna sig åt naturen, simning, 
dans, middagar och promenader. Sådant som hon inte haft tid att göra när hon 
arbetade som mest. För Eva har det blivit viktigt att välja bort saker, att säga nej. 
Det hon prioriterat på senare tid är just fritiden framför förvärvsarbete och 
hemarbete. Lite sämre ekonomisk har det blivit, men bättre själsligt. 
Tidrikedomen är en förutsättning för att kunna komma tillbaka. Frågan hon 
ställer sig är om de ytterligheter i fördelningen av arbete och privatliv verkligen 
ska vara nödvändigt att gå igenom för att till slut nå balans i fördelningen av tid 
och pengar. 

Jessica har en liknande bakgrundshistoria med utbrändhet på grund av en 
alltför ansträngd tidsbudget. Hon menar att arbetet inte är anpassat människan 
och hennes totalupplevda tid i vardagslivet. Vägen tillbaka har upplevts som 
stressande för Jessica eftersom allt har gått så långsamt. Den självupplevda tiden 
har förändrats dramatiskt. Från att tiden gått fort och bara försvunnit upplevs 
den numera som leda. Idag har hon massor av fritid, en fritid hon inte kan 
utnyttja fullt ut. Hon måste ”upp ett pinnhål” innan hon kan realisera några av de 
tankar hon har kring sina fritidsförhållanden. Jessica menar att även om hon är 
långsam och utan arbete idag så är hon en resurs som inte får plats i samhället. 
Den strikta uppdelningen mellan sjuk och frisk, menar Jessica, är ett hinder som 
står i vägen för okonventionella sociala lösning i gränslandet mellan fritid och 
förvärvsarbete. 
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Thomas lever ett inrutat liv. Bristen på pengar begränsar fritiden och gör den 
till en stressfaktor. Obalansen mellan tid och pengar upplevs som ”en himla röra” 
och beror till största del på en arbetsrelaterad skada som på flera sätt försämrat 
hans livskvalité.  
 

Thomas: Fritid och sånt, det flyter ju ihop allting […] man är ju fri hela tiden 

kan man ju säga, men egentligen är man ju inte det. 

U: Hur känns den fria tiden? 

Thomas: Jag vet inte, det känns ingenting liksom, den bara är. 

 

Ett jobb är vad som skulle kunna strukturera upp vardagen, menar han. Som det 
är nu har allt skenat iväg och det finns inte mycket hopp. 

Jenny har, likt Thomas, en svår ekonomisk situation och känner sig låst i det 
som är. Även hon får sin försörjning från socialen och tillbringar en hel del tid 
hemma. Fritiden begränsas betydligt av den ekonomiska situationen och att hon 
är ensam försörjare till två barn. Hennes bild av fritiden målas på flera sätt upp 
som drömbilder som präglas av att kunna tala andra språk, vara delaktig i andra 
kulturer och resor. I själva verket upplever hon sig ha väldigt lite tid till sig själv 
och sin egen utveckling. Drömmen om det goda livet är för Jenny just en dröm. 
Glappet mellan tid och de resurser som finns tillgängliga skapar en ekvation som 
inte går att lösa i realiteten. Tiden bara går och hon tycker själv att hon inte har 
fått chansen att visa vad hon kan. 

En helt annan situation har Lena som trots (eller tack vare) sin arbetslöshet 
har en rik fritid. Hon har a-kassa, är inne i försäkringssystemen och använder sin 
fritid till att försvara sina (och andras) rättigheter politiskt. Kraven från 
myndighetshåll är påfrestande. Arbetsförmedlingens krav på tillgänglighet är 
alltför påtagliga och tar ibland ”rent löjliga” uttryck.  
 

Lena: Du måste vara tillgänglig inom 24 timmar, du får ju resa men utan 

ersättning då. Det kan jag uppleva som stressande, du är ju inte fri […]  Det är 

ju fattigbidraget, som jag säger, du måste ha det för att överleva och det är ju 

liksom förankrat med så mycket bindande för att du ska få det.  

 

Lena är kritisk till den övervakande roll som arbetsförmedlingen har på de 
arbetslösa. Samboförhållandet med arbetsförmedlingen beskriver hon som ett 
arrangerat äktenskap som går ut över livet i övrigt. Men skillnaderna mellan olika 
grupper av arbetslösa kan vara stora. Reza har varit i Sverige i två år och får sin 
försörjning från socialtjänsten. Han vill inget hellre än att jobba men för de 
arbeten han söker krävs svenskt medborgarskap, något han efter 2 år ännu inte 
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fått. Den påtvingade fritiden använder Reza till att bygga upp ett socialt nätverk, 
främst i Sävsjö. Engagerar sig och hjälper till där det behövs. Han vill använda sin 
fritid till något, inte bara sitta inne. Odla kontakter för att på det sättet ta sig in i 
samhället nu när lönearbetet inte finns till hands.  
 

7.4.1 Sammanfattning av de obehövda 
För personer som en gång varit karriärbundna men på grund av ett för stort 
arbetsuttag blivit obehövda är fritiden en central del av livet. För dem har det 
ekonomiska fått stå tillbaka för den själsliga utvecklingen, många gånger på grund 
av att det inte fanns något val. När sjukskrivningen blev ett faktum blev det bara 
tomt och tiden ihålig och innehållslös. Fritiden är en del av vägen tillbaka till ett 
värdigt liv. I jämförelse med tidigare, då externa värden var viktigast, kom jaget 
och de behov som länge förbisetts att sättas i centrum. Upplevelsen av att 
arbetslivet inte är anpassat människans tidsbudget är också central i deras 
berättelser. Att gå från tidfattigdom till tidrikedom har även gett en insikt, men 
för att kunna göra bruk av denna insikt i fritidsförhållandena, och i livet i stort, 
krävs långsamhet. En långsamhet som inte är förenlig med samhällets krav på hur 
en samhällsmedborgare kan vara till nytta. Den strikta uppdelningen mellan vad 
som är sjukt och friskt sätter hinder för att ingå i sociala nätverk. De resurser som 
finns kommer inte till nytta. De obehövda upplever att det finns ett gap mellan 
inaktiv fritid och ett aktivt yrkesliv som är onödigt stort. Varken fritiden eller 
arbetslusten kan tas tillvara vilket upplevs som frustrerande. Tiden blir ett töcken 
där allting flyter ihop. Man är fri, men ändå inte.  

Även om tidrikedomen inte bottnar i en sjukskrivning från ett hektiskt liv på 
arbetsmarknaden är fritiden många gånger begränsad av de knappa ekonomiska 
resurserna. Det känns som om tiden bara går och att det finns en skarp gräns 
gentemot arbetslivets och den trygga ekonomins innanförskap. Samtidigt finns en 
känsla av att inte ha fått visa vad man kan och vad man går för. Pengarna är den 
största bromsklossen som stryper möjligheter göra saker tillsammans med andra.  

Men det finns en annan sida som visar på ett annat handlingsmönster inom 
samma kategori. På två olika sätt är det sociala nätverket i centrum som utvecklas 
trots brist på ekonomiska resurser. Arbetslösheten har här kommit att bli en 
katalysator som mobiliserat kraft mot de orättvisor som utanförskapet innebär. 
Fritidsförhållandena har givit en möjlighet att försvara sina egna och andras 
rättigheter gentemot en politik och en övervakande myndighet som kräver ibland 
kränkande motprestationer. Fritiden används för att synliggöra ”den arbetslöse” 
och hennes situation som en form av ambassadörer för en utsatt grupp som 
samtidigt ger ett personligt socialt nätverk. 

I exemplet ovan är personen en del av det svenska trygghetssystemet bl. a 
genom ekonomisk försäkring genom a-kassa. Ett annat exempel, där ett 
försäkringsskydd inte finns, visar att det sociala nätverkets betydelse för individen 
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kan utvecklas utan att formen för gemenskapen är institutionaliserad. Istället 
spelar tjänster och gentjänster i lokalsamhället en avgörande roll för att skapa 
kontaktnät. Frågan är vilka fördelar en sådan strävan har? Att på fritiden utveckla 
denna typ av kontakter ser ut att öka känslan av sammanhang, trots att den 
ekonomiska situationen är knapp. Tanken är att tidrikedomen utnyttjas till att 
skapa personliga kontakter vilket i sin tur kan vara en väg ut ur ekonomisk 
marginalisering.  
 

7.5 Fritidsförhållanden – de oberoende 
Att beskriva fritidsförhållandena för de oberoende som är rika både på tid och 
pengar är speciellt då fritiden till övervägande del fyller vardagslivet. Dessutom 
finns ekonomiska resurser för att ta tillvara på den. Alla i denna kategori har 
tidigare haft arbetet mer eller mindre som en livsstil och arbetat mer eller mycket 
mer än genomsnittet. Nu är de ekonomiskt oberoende och förvärvsarbetar inte 
alls. Faktum är att alla tre, på olika sätt, uttrycker att de har för mycket egen fritid 
och saknar det sociala livet på arbetsplatsen.  
 

Lennart: Om jag är hemma i Sverige skulle jag kunna tänka mig att jobba lite. 

Om man t ex sa till mig att jag skulle kunna jobba en månad nu, då skulle jag 

kunna det.  

 

Morgan menar att man vänjer sig vid att göra ganska lite. Men ”man blir ju lite 
passiviserad, det är ju ingen tvekan”. 
 

U: Man blir det? 

Morgan: Jaha, det är som de skämtsamt brukar säga, idag har jag haft stressigt, 

idag har jag varit och gjort två ärenden, det räcker med ett om dagen för mig i 

alla fall. 

 

För båda två har årliga utomlandsvistelser, främst under vinterhalvåret, blivit 
viktiga ingredienser i livet. Det är då den fria tiden kan upplevas fullt ut. 
Kombinationen med golf är huvudintresset. Trots det skulle även Morgan kunna 
tänka sig att jobba. 
 

Morgan: Ja, egentligen skulle jag vilja ha ett halvtidsjobb halva året. 

U: Vad skulle det vara i så fall tror du? 
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Morgan: Egentligen vad som helst, helst något som jag inte har gjort innan. Jag 

har ju svårt att tänka mig att ställa mig på en fabrik och sätta ihop saker så det 

får väl bli något annat. Det tror jag inte att jag skulle stå ut med, det skulle vara 

något mer fritt. […] Men det är ju rätt så knepigt, vem fan anställer en sån som 

vill jobba halva året halvtid.  

 

En annan sysselsättning skulle kunna vara som mentor. Han kan ibland känna att 
han bär på en kompetens som inte tas tillvara. Berth är å sin sida redan engagerad 
i en del föreningsarbete i Sävsjö och har sitt eget att sköta på gården, men 
förutom det blir det en hel del fritid över. Jag frågar honom om det blir för 
mycket. 
 

Berth: Nästan ibland. Samtidigt har jag inga problem att fördriva tiden. Jag går 

aldrig omkring och tänker vad ska jag göra nu, eller jag har inget att göra. Jag 

har alltid något att göra.  

 

Men även Berth saknar den sociala biten och menar att ”man blir lite ensam när 
man går så här […] Ibland tänker man nästan på att skaffa ett jobb bara för den 
sociala biten. Så det känns ibland lite tomt när man går för sig själv.”  

En fritid som inte är kopplad till lönearbete ser alltså ut att skapa en avsaknad 
av sociala nätverk. Trots ekonomiska förutsättningar känns det ensamt och alla 
tre kan tänka sig att ta ett jobb för att förändra situationen. 
 

7.5.1 Sammanfattning av de oberoende 
För de oberoende har fritiden en dominerande ställning i vardagslivet. Det beror 
på att alla i denna undersökningsgrupp har vuxna barn och ägnar förhållandevis 
lite tid åt hemarbete. Det finns även ekonomiska resurser för att ta tillvara den 
fritid som finns. Att vara både tidrik och penningrik kan emellertid ge en känsla 
av att det finns allt för mycket tid över. Det kan bli lite ensamt och tomt när man 
inte längre har en naturlig plats på arbetsmarknaden. Alla tre i denna grupp skulle 
faktiskt kunna tänka sig att arbeta viss del av den lediga tiden, mycket för att 
motverka passivitet, men också för att känna samhällelig delaktighet och genom 
arbetet få sociala kontakter.  
 

7.6 Fritidsförhållanden – de omhändertagande 
De som har knappa resurser både när det gäller tid och pengar har, av olika 
anledningar, svårt att få en meningsfull fritid. Mohammads är näst intill obefintlig 



Tid, pengar och sociala nätverk 

104 

beroende på sociala och ekonomiska orsaker. Med en rörelsehindrad fru och två 
rörliga barn är möjligheterna till förändring i hemförhållandena små. Om han 
hade förutsättningar skulle han spendera tid med att spela fotboll och umgås med 
vänner. Trots små ekonomiska krav är hans önskningar svåra att förverkliga då 
även bristen på tid är påtaglig.  

För Jesper och Rebecca beror den vingklippta fritiden på att de valt att 
prioritera jobbet, som för båda har stora ideella inslag. De brinner för vad de gör 
och låter, mer eller mindre medvetet, arbetstiden ta över. När fritiden väl finns 
där kan det infinna sig en tomhet, som Jesper uttrycker det. Mycket på grund att 
han är uppe i varv och inte vet hur han ska ta tillvara den lediga tiden som kräver 
en annan sinnesstämning. Även Rebecca har svårt att skilja arbetslivet från 
fritiden eftersom hennes fritid kan övergå i en arbetssituation om någon skulle 
söka hjälp i hennes eget hem. Även om hon påpekar att det är hennes eget val 
och att det är hon själv som sätter gränserna blir fritiden lidande. 
 

U: Kan fritiden vara stressande någon gång? 

Rebecca: Ja, det kan den vara för jag är en sådan person som tycker om att ha 

mycket att göra. Hela min släkt är sån. Så att vi kan inte bara sitta stilla utan har 

vi en ledig stund så måste vi göra någonting. Så då kan det absolut vara 

stressande. Sen kan det vara så att man tar på sig för mycket på fritiden för man 

tycker att man har tid över. Och då kan det bli stressande för det. Det är en 

balans men den är inte alltid lätt att hålla. 

 

Sissel, som är ensamstående med barn och heltidsarbetande, har vant sig vid att 
ha en begränsad fritid. Hon är noga med att inte klaga och har anpassat sin fritid 
efter de resurser som finns. Efter en del sparande har hon köpt en digitalkamera 
som just nu är det centrala i fritidsförhållandena. Hon skapar personliga kort 
genom att skriva texter, dekorera och redigera på datorn. Mer fritid är inte det 
viktiga för Sissel. 
 

Sissel: Jag gör det jag vill, jag prioriterar. För mycket tid ibland, då blir det ju 

tristess. 

 

Sissel vill ha ett mål med det hon tar sig för och målet är anpassat de resurser som 
finns. Då får det hellre ta tid och huset förbli ostädat. Hon finner sig i sin 
situation, en inställning som är pragmatisk och anpassad den verklighet hon lever 
i. Samtidigt blir hennes inställning begränsande och håller henne fast i det som är. 
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7.6.1 Sammanfattning av de omhändertagande 
I motsats till de oberoende, som var rika på både tid och pengar, är de 
omhändertagande fattiga på både tid och pengar. Obalansen tippar över åt andra 
hållet och skapar helt andra förutsättningar och problem. Denna kategori kan 
sägas vara den minst homogena och behoven ser olika ut beroende på social 
situation i vardagslivet. Kännetecknande är ändå att bristen både på tid och 
pengar skapar frustration eftersom det inte finns några marginaler att spela på i 
kritiska situationer. Kritiska situationer kan i själva verket bli beständiga och 
vardagen kan bli ohanterlig. Bara att få ihop vardagen hemma blir ett heltidsjobb, 
samtidigt finns kraven att klara av och utveckla social kompetens och bli 
självförsörjande. Frågan är om det över huvud taget går att ställa sådana krav då 
det skulle behövas helt andra resurser för att hantera vardagslivet på ett 
annorlunda sätt. Att tala om fritid i en sådan situation blir orimlig då den endast 
går att utnyttja till väldigt liten del. 

Tidfattigdomen och penningfattigdomen kan i andra fall vara mer självvald då 
arbetet kan ta över ungefär på samma sätt som för de karriärbundna. Att så 
mycket tid läggs ner på arbetet utan att det sker någon större ekonomisk 
ersättning beror på att arbetet kräver ideella insatser. Dessutom efterfrågas ideellt 
arbete i störst utsträckning av dem som inte kan betala för det. Arbetet har andra 
värden som sätts högre än de ekonomiska. Även här kan man tala om det 
gränslösa arbetet som äter av fritiden och är otydlig i sin kvantitativa utformning. 
Antal timmar som läggs ner är ofta fler än i en normalarbetsvecka. Obalansen blir 
påtaglig och det är svårt att helt lägga arbetet åt sidan. 

Att vara ensamstående med barn ger även det en begränsad fritid under 
knappa ekonomiska förhållanden. I denna kategori finns individer där allt är upp 
och ner och tiden bara försvinner. Intressant är att det även finns de som på ett 
synnerligen pragmatiskt sätt anpassat sig till situationen och tonat ner 
förväntningar på både fritid och familjeliv för att ändå ha kontroll över det lilla. 
Fritiden kräver då begränsat med ekonomiska medel därför att det sker en tydlig 
prioritering av vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att genomföra. 
Motsatsen, som också förekommer i kategorin, är att låta tankarna driva iväg i en 
sorts drömvärld där allt är möjligt men ligger alltför långt bort för att realiseras i 
den verklighet som präglar vardagen.  
 

7.7 Fritidsförhållanden – de balanserade 
Fritiden för Stefan spenderas i naturen, där skog, sport och jakt är viktiga inslag. 
Hemma under veckorna blir det en del film och TV. När han besöker sina 
hemtrakter på veckosluten blir det en del hus- och trädgårdsskötsel vid 
föräldrahemmet. Det är just i hemtrakterna han har sitt sociala nätverk och det är 
där han skulle vilja lägga mer tid. Det kan bli lite segt i arbetsveckan och han har 
planer på att flytta tillbaka. Trots heltidsjobb och en bra gemenskap saknar han 
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den umgängeskrets han sedan länge vant sig vid att ha omkring sig. För Stefan är 
arbetet mycket viktigt och han skulle flytta endast om han fick ett som svarade 
upp mot de egna kraven. Att söka ett likvärdigt jobb runt hemorten står högt på 
agendan. Det blir långa resor på helgerna och han saknar att vara ”hemma på sin 
fritid helt och hållet och göra det jag tycker är bäst”. Fritidsförhållandena är med 
andra ord inte idealiska. Det kan till och med bli för mycket tid över ibland, trots 
att han har ett heltidsarbete. En pragmatisk inställning gör att han anpassar sig. 
Arbetet kommer först och han ser sig själv som flexibel. Han vill göra rätt för sig 
trots att fritiden och livskvalitén ibland blir lidande. 

Efter ett pressat arbetsliv med karriär och barn har Gerd fått ordning på 
balansen mellan arbetsliv och privatliv, men det krävdas en rejäl påminnelse då 
kropp och huvud inte orkade längre. Det har gjort att hon fått välja bort många 
av de aktiviteter som upptog hennes fritid tidigare. Nu är uppmärksamheten 
riktad mot henne själv och mot de närmaste. Något som hon förringade när 
arbetslivet var som mest uppskruvat. Nu är det de små och angelägna sakerna 
som betyder något; gemensamma intressen med dottern, laga mat och kanske i 
framtiden lära sig något nytt som att rida eller skriva en bok. Catrin gick även hon 
igenom en svår period efter att ha haft för mycket arbete, både på jobbet och 
hemma. Nu, sedan barnen blivit vuxna, kan hon ägna sig åt syföreningen, lösa 
korsord och ta hand om barnbarnen. Idag är hon nöjd med att kunna göra saker 
hon verkligen vill på sin fria tid. 

Simon har precis kommit ut på arbetsmarknaden efter att ha slutat skolan. 
Även om han arbetar heltid har han tid över för sina fritidssysselsättningar. För 
honom är bilen en viktig sysselsättning och markör gentemot omgivningen. Han 
beställer nya grejer per postorder och planerar in bilträffar. Han spenderar en hel 
del tid i garaget och skulle själv vilja att hans hobby utvecklades till ett eget 
företag där han kunde sälja biltillbehör någon gång i framtiden. Bilen blir en del 
av identiteten och befäster samtidigt socialt accepterad livsstil i kamratgänget. För  
 

7.7.1 Sammanfattning av de balanserade 
För de balanserade präglas fritidssituationen av diverse aktiviteter som visserligen 
kan vara svåra att hinna med alla gånger, men det går att prioritera så att balansen 
upprätthålls i längden. Ibland kan arbetet ta över och bli stressande, men det 
tycks alltid finnas utrymme för återhämtning. Antingen i en hobby eller annan 
sysselsättning som tar fritiden i anspråk. Flera i denna grupp ser sig som flexibla 
och anpassningsbara. Någon som passar lätt in i arbetsmiljön och tillsammans 
med andra i det sociala livet på fritiden. En kan tänka sig att starta eget. En annan 
att flytta. En tredje att i framtiden skriva en bok. Det som kännetecknar denna 
kategori jämfört med övriga är att den varken präglas av de tidfattigas pusslande 
med tider för att få vardagslivets olika aktiviteter att gå ihop eller de 
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penningfattigas ständiga problem med att inte kunna ingå i olika sammanhang på 
grund av brist på ekonomiska resurser. 
 

7.8 Fritidsförhållandena – levnadsmönster i undersökningen 
Slutet av detta kapitel ska ägnas åt fritidsförhållandena och hur de ser ut om vi 
jämför de olika kategorierna med varandra. Frågorna som aktualiseras är vilka 
förändringar som skett över tid, vilka behov och handlingsstrategier som finns 
och vilka levnadsmönster som prioriteras framför andra.  
 

7.8.1 Vilka förändringar har skett över tid? 
I fråga om vilka förändringar som skett över tid har det uppvisats en konstant 
hög arbetsnivå för en majoritet av intervjupersonerna vilket sätter sin prägel på 
fritidsförhållandena och, inte minst, förhållandena i hemarbetet. Det ges uttryck 
för att fritiden äts upp av arbetet och att den under perioder används för att 
förbereda sig inför förvärvsarbetet. Ansvaret över tidsanvändningen har inte 
tagits av arbetsgivaren i den mening att anställningen anpassats arbetstiden. 
Kraven har hamnat utanför ramen för lönearbetet vilket gör att fritiden får stå 
tillbaka tidsmässigt, även på helgerna. Det ska i samma andetag sägas att ett högt 
arbetsuttag som inkräktar på fritiden kan vara helt frivilligt i de fall där 
förvärvsarbetet har blivit en livsstil eller där en hobbyverksamhet har blivit en 
lönsam heltidssysselsättning. Många, oavsett kategori, har arbetat mycket och 
även om det inte blivit en livsstil som infiltrerat de flesta vardagsarenor har 
fritiden många gånger blivit ett projekt att driva utanför arbetet. Fritiden är på så 
sätt inte självklar utan måste drivas framåt mot ett mål där även familjen eller 
sambon är involverad. Detta gäller dock inte barnfamiljerna där fritiden krympt 
alltmer på grund av svårigheterna att få vardagslivets olika delar att gå ihop rent 
tidsmässigt.  

För de flesta intervjuade, oavsett kategori sett över tid, är det däremot tydligt 
att det sker en lojalitetskonflikt mellan, å ena sidan arbetet, å andra sidan familjen 
och fritiden. Levnadsmönster som den karriärbundna livsformen är ett exempel 
på ger mindre fritid, oregelbundna arbetstider men samtidigt ett socialt 
erkännande. Något som är en bristvara för de obehövda vars yrkesverksamma liv 
präglats av arbete, främst med vårdande inslag inom offentlig sektor. För de 
obehövda har all tid blivit fri tid, men sällan som en stimulerande och 
avkopplande fritid utan en stressad fritid, inte helt olik den som uppkommer när 
arbetsuttaget är för högt och fritiden starkt beskuren. Dessa två problem är ett 
tecken på att det inte är individen, utan de strukturella existensbetingelserna, som 
är orsak till ohälsa i människors liv. Problemen för de obehövda upplevs 
dessutom som exkluderande i den bemärkelsen att tiden bara går utan att 
individuella resurser tas tillvara.  
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När det blir för ansträngt och arbetslivet spårar ur upplever de intervjuade 
som har sådana erfarenheter att det är upp till individen att ta smällen och hantera 
följderna. Då beskrivs fritiden i termer av dödtid, den blir snabbt ostrukturerad 
och endast små saker i vardagen håller individen uppe. Livet blir inrutat och 
ensamt. Men det finns även de som kämpar för en idé, ett projekt eller politisk 
kamp mot orättvisor på arbetsmarknaden och i vardagslivet. Utanförskapet har i 
sådant fall kunnat hjälpa till att omvärdera eller få upp ögonen för oförrätter på 
arbetsmarknaden. För dem är, förutom känslan av utanförskap, 
arbetsförmedlingens kontrollerande uppgifter i förhållande till a-kassan en 
stressfaktor. 

Övergången från att inte har någon fritid alls till att ha tillgång till en närmast 
oändlig fritid är symptomatiskt för de oberoende, något de har gemensamt med 
många obehövda. Om de obehövda karaktäriseras av en ofrivillig tidrikedom så 
har de oberoende valt sin situation. Gemensamt är att båda kategorierna saknar 
arbete för att få struktur på tillvaron och tillgång till ett socialt nätverk. Det ser 
alltså ut som att en omfattande fritid får liknande konsekvenser trots att den ena 
kategorins fritid är självvald och den andra är påtvingad. Vidare jämförelse visar 
emellertid att det ekonomiska oberoendet gör en milsvid skillnad när det gäller 
andra möjligheter ett skapa sociala nätverk genom att köpa in sig i gemenskaper 
som klubbar eller föreningar som kräver insatskapital, eller resa utomlands till 
andra nätverk som byggts upp på andra platser än i lokalsamhället. Men 
fortfarande finns en vilja att ”göra rätt för sig”. När det inte sker i ett lönearbete 
förekommer volontärarbete eller annan verksamhet som ändå gör de oberoende 
delaktiga i det samhälle de lever i.  

För de balanserade finns däremot en relativt jämn fördelning mellan arbete 
och privatliv. De anser sig ha lagom med fritid, kanske lite mycket ibland, trots 
heltidsjobb. Det beror mycket på att ingen i den kategorin har små barn i 
hushållet och att boendet sker i ensamhushåll. Att det uppkommit en balans kan 
även ha att göra med att det skett ett för högt arbetsuttag tidigare, men att 
sjukperioden omvärderat tidigare livsmönster.  

För de omhändertagande utan arbete är möjligheterna små att förändra sin 
situation. Det beror på ett dubbelt utanförskap där en begränsad tids- och 
penningbudget gör det svårt att ta sig ur socialbidragstagandet. Utan pengar är det 
dessutom svårt att bygga upp ett socialt kapital, även om det skulle finnas tid att 
tillgå. Marginalerna har krympt för intervjudeltagarna och det uppkommer hela 
tiden kritiska situationer både när det gäller tid och pengar. Med mer tid vore det 
möjligt att gå en utbildning eller få praktik, men det går inte förrän antingen 
vardagssituationen i hemmet förändras eller ett pengatillskott gör det möjligt att 
köpa sig fri från vissa tidskrävande uppgifter i hemmet.  
 

 



7 Fritidsförhållanden 

109 

7.8.2 Varför prioriteras vissa levnadsmönster framför andra? 
För de karriärbundna i undersökningen kan ett visst förhållningssätt till arbetet ha 
utvecklats på grund av en rädsla att förlora det. För andra upplevs tidfattigdomen 
som om det inte fanns så mycket val eller att man avstår från att ta tag i 
situationen och prioritera annat. De är fångna i ett beteende som är svårt att ta sig 
ur då de gjort sig beroende av en livsstil som kräver en hög och regelbunden lön, 
något som går ut över fritiden. Det kan också vara så att de vardagliga problemen 
och de globala riskerna är svåra att hantera. Arbetet prioriteras för att problemen 
åtminstone håller sig inom vissa förutbestämda och begripliga ramar som ger 
synliga, eller karriärfrämjande, resultat. För de karriärbundna krymper fritiden då 
drivkraften att lyckas är förankrad till arbetslivet. Dessutom prioriteras arbetet för 
att det ger tillgång till ett socialt nätverk, något som fritiden inte längre gör i 
samma utsträckning som förr. En annan orsak är att fritiden och hemarbetet blir 
för stressigt, speciellt i hushåll med små barn. I sådant fall kan arbetet bli en 
tillflyktsort som innehåller andra och mer hanterbara problem än de som 
uppkommer på hemmaplan.  

För de obehövda är det inte tal om något val i den bemärkelsen. Här finns ett 
annat glapp mellan det liv som levs och det som skulle kunna levas om saker och 
ting var annorlunda. Men inte beroende på en svår tidsmässig valsituation, utan 
för att många hamnat i en ond spiral med negativa tankar om sina egna förmågor. 
Antingen för att det under en längre tid varit svårt att komma in på 
arbetsmarknaden och fritiden på så sätt tagit över, eller att ett allt för högt 
arbetsuttag har lett till sjukskrivning och tvingat in dem i andra levnadsmönster 
där fritiden och hemarbetet är dominerande. Krav att arbetssituationen ska vara 
gränslös och att man ska brinna för det man gör har skapat brister, både 
tidsmässiga och ekonomiska. Intervjupersonerna i kategorin känner sig straffade 
för att de ställt upp och tyckt om sitt arbete så mycket att de gått med på de krav 
som ställts. 

Det behöver emellertid inte vara bara till nackdel med god tillgång på tid. Det 
finns exempel där tidrikedomen blir en resurs i försöken att bygga upp ett socialt 
nätverk utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten kan då till och med bli en 
katalysator som ger en ny tidsbudget och som i sin tur kan användas politiskt för 
att fånga upp frågor kring hur arbetsmarknaden kan anpassas människan. De 
obehövda upplever att samhället är strikt dualistisk uppdelat. Antingen är du frisk 
eller sjuk, antingen har du arbete eller är arbetslös, antingen är du inne eller lever 
du i utanförskap.  

De omhändertagande kan i en jämförelse med de obehövda också vara 
kritiska, men det är i en position som arbetande. Men kritiken mot de 
levnadsmönster som finns får sällan utrymme och formuleras. Resurserna går 
istället åt till att hålla näsan över vattenytan och närmast fatalistiska 
levnadsmönster får förklara varför det inte sker några förändringar. Men för de 
omhändertagande kan det också finnas livsmönster som väljs för att det finns ett 
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högre värde på det arbete som utförs. Det är å andra sidan dessa arbeten som 
bidrar med de största obalanserna mellan arbete och privatliv. För de 
omhändertagande kan även ett pragmatiskt levnadsmönster strukturera vardagen, 
ett sätt att få kontroll över det lilla istället för att inte ha någon kontroll eller 
sammanhang alls.  

För de oberoende har levnadsmönster med hårt arbete prioriterats för att nå 
en upplevelse av frihet. En frihet som emellertid endast håller sig inom den 
ekonomiska sfären av vardagsbetingelserna. Fritid erhålles men frihetens pris är 
en viss isolering. Resor och utlandsvistelser kan prioriteras och delvis kompensera 
för bristen på nätverk utanför arbetsmarknaden. Men det är ett begränsat 
deltidsarbete som vore det verkliga medlet för att få del av en större gemenskap. 
En sådan balans har upprättats av de balanserade där ett dylikt levnadsmönster 
har prioriterats, dels för att förutsättningarna ibland funnits från början, men 
också för att varken karriär eller familj med barn prioriteras i livsformen. Trots 
det kommer arbetet högt upp på listan men det kan göras för att andra aktiviteter 
som tagit mycket tid valts bort då bl. a sjukskrivningar har satt ett naturligt stopp 
för vissa fritidsaktiviteter. Istället är det de små sakerna som prioriteras, det som 
man verkligen vill. Något som görs möjligt med en fast och trygg inkomst. Något 
de resursfattiga obehövda och omhändertagande har svårare att göra då deras 
bekymmer är förankrade i en svår ekonomisk situation. 
 

7.8.3 Vilka behov och handlingsstrategier finns? 
För de karriärbundna utgörs behoven i fritidsförhållandena av att få arbeta på 
sommarhuset, forska, träna, utveckla konstnärliga talanger eller jobba med 
volontärarbete. Man vill vidare men det är svårt då varje steg bort från den 
inslagna vägen innebär en risk att förlora det man byggt upp, den tid som 
investerats i arbetslivet. Därför finns det till och med exempel på hur 
karriärbundna involverar familjen, både i sitt arbete och sina egna 
fritidsaktiviteter, för att hålla vardagslivet samman. Behovet av att lyckas på flera 
plan, även med fritiden, är också starkt vilket blir en motsättning rent tidsmässigt 
då tidsbudgeten har svårt att omfatta både arbetsliv och privatliv. 
Lojalitetskonflikten mellan å ena sidan jobbet, å andra sidan familjen och 
fritidsförhållandena, är påtagliga. De rollkonflikter som uppstår ställer höga krav 
på flexibilitet och effektivitet. Något som de karriärbundna inte är främmande 
för, men inte i vilken omfattning som helst. Rollerna blir ibland för många och 
svåra att hålla isär, men när det kommer till kritan är det oftast förvärvsarbetet 
som går vinnande ur striden. För många är framförhållningen viktig när det gäller 
planeringen av fritidsaktiviteter. Mer regelbundna arbetstider eftersträvas då det 
är svårt att planera in fritiden och när det händer skjuts fritiden fram till 
semestern. Ofta får gemensamma behov inom familjen anpassas sig till den 
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karriärbundne som i sin tur anpassar sig till arbetslivet. En situation som skapar 
problem inom familjen och personliga rollkonflikter.  

För de obehövda har visserligen vardagen en gång varit av den karaktären att 
den inbegripit lönearbete, men det har varit svårt att säga nej och sätta gränser 
varpå de egna behoven blev åsidosatta. Nu är handlingsstrategierna inriktade mot 
att höja personliga och ekonomiska tillkortakommanden. Det störta behovet är 
att åter få tillgång till arbete, men inte till det arbetsklimat som en gång lämnades. 
Ett deltidsarbete skulle kunna vara lösningen, något som emellertid är svårt att 
leva på ekonomiskt. Dessutom är konkurrensen om jobben hård och chansen att 
komma in på arbetsmarknaden ökar inte när man varit sjukskriven. 
Handlingsstrategierna går på så sätt åt två håll; dels handlar det om en vilja att 
komma ifrån utanförskapet och få ett erkännande i arbetslivet, å andra sidan om 
en skepsis över hur en konkurrensutsatt arbetsmarknad ska kunna tillfredställa de 
individuella behoven utan att de åter hamnar i sjukskrivning och arbetslöshet.  

Denna dubbelhet upplever även de oberoende, men med helt andra 
förutsättningar. Här blir fritiden ett problem endast för att det finns behov av 
sociala relationer, socialt erkännande och struktur på tillvaron. De behöver med 
sitt ekonomiska oberoende inte kämpa för att ta sig in på den ordinarie 
arbetsmarknaden. För de oberoende skulle det vara möjligt att jobba som 
mentorer, hjälpa till i skolan eller arbeta som volontärarbetare. Att inte vara 
beroende av en inkomst gör givetvis livet enklare, något som hela tiden är 
begränsningen för de obehövda. Detta styr också behoven och 
handlingsstrategierna vilket gör att tidrikedomens två ansikten ser väldigt olika ut 
nästan uteslutande på grund av de ekonomiska förutsättningarna. När de 
obehövda ser kraven och skyldigheterna som arbetslösa för att få ersättning ser 
de oberoende möjligheterna i sociala och humanitära insatser utanför 
arbetsmarknaden. 

Behovet av frihet är stort för de balanserade och kan också fullföljas i 
handlingsmönster då varken karriär eller familj skapar rollkonflikter. Tiden 
prioriteras vilket öppnar upp en möjlighetshorisont där fritidsaktiviteterna 
utanför arbetslivet kan utvecklas. Det finns ett uttalat behov av att lära sig nya 
saker som att skriva, studera vidare, öppna eget och den fasta inkomsten är en 
garant för att det kan ske. Arbetet kommer behovsmässigt högt på agendan, men 
inte som en karriärmöjlighet utan mer som en säker inkomst som kan utnyttjas på 
fritiden. Det ser alltså ut som om de balanserade har en mer instrumentell 
inställning till arbetet än de karriärbundna.  

Till sist, de omhändertagande, vars fritidsförhållanden präglas av en obalans 
som är av dubbel natur då både knappa tidsresurser och ekonomiska resurser 
hindrar ett balanserat liv. Här finns en vilja men inga handlingsstrategier. En 
fatalistisk hållning kan vara en bromskloss för att göra sig fri från ekonomiska 
och tidsmässiga tillkortakommanden. Samtidigt kan förhållandena till stor del 
förklaras med var i livscykeln de befinner sig. För de omhändertagande går 
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handlingsstrategierna ut på att behålla det som finns medan de obehövda känner 
sig förfördelade i en ofördelaktig social situation. De har också sett 
arbetsmarknadens baksida, något som för vissa gett en känsla av att vara 
utbytbara och utan värde. För de omhändertagande, där de flesta har arbete, 
handlar det snarare om att få ett värde och finna mening i större betydelse genom 
arbetet, men det kostar. De får betala med tid vilket sätter sina spår i 
fritidsförhållandena. Det kan å andra sidan vara en medveten handlingsstrategi, 
dels i sökandet efter en inre tillfredsställelse och frid som har andra värden. Dels 
kan arbetet ses som en erfarenhet och en start för något som används senare i 
livscykeln. Det gör att vissa behov, och handlingsstrategier för att nå dessa behov, 
skjuts på framtiden. Överlag är dock bristen på tid tärande och ställer till 
bekymmer i vardagslivet. Även dåliga ekonomiska resurser begränsar 
handlingsutrymmet, något som krymper marginalerna och ökar de kritiska 
situationerna i vardagslivet. 



8 Fördelningen av tid och pengar 

113 

8 Fördelningen av tid och pengar 
I detta kapital kommer helhetsintrycken i fördelningen av tid och pengar i 
respektive kategori att redovisas. Här framkommer även hur vardagen skulle se ut 
om det fanns möjlighet att förverkliga några av de drömmar deltagarna bär på. 
Här sker även en summering av de övriga frågorna i intervjumallen och en utblick 
över vilka frågor som uppkommit under arbetets gång. Sist i kapitlet presenteras 
slutsatserna av undersökningen. 
 

8.1 Obalans i fördelningen av tid och pengar 
En avslutande jämförelse mellan de olika kategorierna visar att könsfördelningen 
är relativt jämn, utom bland de oberoende som uteslutande består av män. Även 
bland de karriärbundna är männen fler. När det gäller invandrarbakgrund är 
första generationens invandrare penningfattiga. I ålder är spridningen sådan att 
det finns en övervägande andel yngre som både är tids- och penningfattiga medan 
skillnaderna bland äldre är mer varierad.  
 

Tabell 2: Antal personer i åldersfördelning mellan de olika kategorierna 

 
Ålder/kategori Karriärbundna Obehövda Oberoende Omhändertagande Balanserade 

29 år 0 0 0 1 1 
30-39 år 2 2 0 2 1 
40-49 år 1 2 0 1 0 
50-59 år 3 2 1 0 2 

60 + 1 0 2 0 0 
 

De omhändertagande är i början på sin yrkeskarriär medan de oberoende består 
av äldre. I de övriga kategorierna är åldersfördelningen relativt jämn. Det visar att 
var man befinner sig i livscykeln spelar en viss roll för fördelningen av tid och 
pengar i undersökningen.  

Antalet ensamstående är flest bland de obehövda. Det är också här bristen på 
sociala nätverk är mest påtaglig. De karriärbundna har den mest stabila 
hushållssammansättningen där endast barnafödande har förändrat bilden de 
senaste 5 åren. I denna kategori bor alla i eget hus/villa. Bland de obehövda bor 3 
i hyresrätt, en i bostadsrätt medan 2 bor i eget hus/villa. Hos de 
omhändertagande har en majoritet upplevt en förändrad hushållssammansättning 
de senaste 5 åren. 

De karriärbundna och de balanserade har alla en arbetsinkomst. Bland de 
obehövda har ingen en arbetsinkomst. Det är en väsentlig skillnad när vi tittar 
närmare på inkomst och försörjning. I tabellen betyder låg inkomst att den 
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understiger 10 000 kr/mån brutto. Medel visar en inkomst mellan 10 000 – 20 
000 kr/mån och hög inkomst är i detta fall 20 000 kr/mån eller mer. 
 

Tabell 3: Medelinkomst per månad efter kategori 

 
Inkomst/kategori Karriärbundna Obehövda Oberoende Omhändertagande Balanserade 

låg 0 3 0 2 0 
medel 0 3 2 2 3 
hög 7 0 1 0 1 

medelinkomst 28 800 kr 10 400 kr 19 000 kr 9 500 kr 17 300 kr 
 

När det gäller inkomsten ligger de karriärbundna på ett medel av 28 800 kr/mån 
innan skatt. De obehövda har 10 400 inklusive bidrag, ersättningar och a-kassa, 
de oberoende ligger på 19 000 i snitt, de omhändertagande på 9 500 kr/mån och 
de balanserade har 17 300 kr/mån i snitt. Dessa siffror är knappast direkt 
jämförbara med varandra utan ska visa på inkomstskillnader i stort. Tillfälliga 
bidrag och ersättningar kan t ex inte räknas som inkomst. Dessutom är visst 
bistånd och ersättningar svåra att knyta till en enskild person då de omfattar alla i 
hushållet. Siffrorna ger emellertid en övergripande bild av de inkomstskillnader 
som föreligger mellan kategorierna. De obehövda och de omhändertagande har 
svårast att klara av de löpande utgifterna. I sådana situationer har man antingen 
lånat pengar av släkt och vänner, prioriterat vissa räkningar eller tagit hjälp av 
socialtjänsten.  

I hemarbetet är den uppskattade tiden relativt ojämn inom de olika 
kategorierna. Två av de penningfattiga har ett hemarbete som överstiger 31 
timmar i veckan. De oberoende ägnar minst tid åt hemarbete. Alla karriärbundna 
utom en säger sig ha så mycket att göra vanliga vardagar på jobbet att det är svårt 
att hinna med vad som behöver göras hemma.  
 

Tabell 4: Uppskattad hemarbetstid per vecka och kategori6 

 
Hemarbete/kategori Karriärbundna Obehövda Oberoende Omhändertagande Balanserade 
0-2 timmar/vecka 0 0 0 0 1 

3-10 tim/vecka 5 1 3 3 0 
11-20 tim/vecka 0 3 0 0 3 
21-30 tim/vecka 2 0 0 0 0 

31 tim/vecka eller 
mer 

0 1 0 1 0 

                                                           
6 Om kategorierna inte motsvaras av antalet respondenter beror det på att några inte kunnat eller 
velat svara på frågan. 
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På frågan om deltagarna varit på något möte eller sammankomst för någon 
fackförening eller annan organisation de senaste 12 månaderna har ingen av de 
oberoende och omhändertagande varit det. Det har däremot alla bland de 
balanserade och en majoritet av de karriärbundna. Sambandet mellan arbete och 
aktivt deltagande i sammankomster för lokala och nationella samhällsfrågor är 
med andra ord starkt i undersökningen. Om man inte har arbete är alltså 
deltagandet lägre. Däremot är en majoritet ur alla kategorierna aktiva i någon 
föreningsverksamhet, utom bland de tids- och resursfattiga omhändertagande. 

I en bedömning av levnadsförhållandena upplevs de som goda eller mycket 
goda bland de oberoende, omhändertagande och balanserade. Skillnaderna är 
dock större bland de karriärbundna och framförallt bland de obehövda som har 
stor spridning inbördes, men där en majoritet upplever sin situation som 
någorlunda eller mycket dålig.  
 
Tabell 5: Bedömning av det allmänna hälsotillståndet i respektive kategori 

 
Hälsotillstånd/kategori Karriärbundna Obehövda Oberoende Omhändertagande Balanserade

Mycket gott 3 1 1 1 0 
Gott 3 0 2 3 4 

Någorlunda 0 2 0 0 0 
Dåligt 1 0 0 0 0 

Mycket dåligt 0 2 0 0 0 
 

Att vara obehövd ser alltså ut att försämra det självuppskattade hälsotillståndet i 
vardagslivet. Samtliga i övriga kategorier, utom en bland de karriärbundna, 
uppger att de har ett gott eller mycket gott hälsotillstånd. Allmänt har 
karriärbundna åsikten att arbetstiden bör minskas och att tiden är en knapp 
resurs. Mer förvånande är att de obehövda är av samma uppfattning, trots att 
ingen i den gruppen har ett förvärvsarbete att gå till och att de anser sig ha god 
tillgång på tid. För oberoende och omhändertagande lutar det åt att höjd lön är 
det viktigaste medan alla de balanserade säger sig ha balans mellan arbete och 
privatliv och är nöjda med omfattningen av sitt arbete. Pengar är en knapp resurs 
främst för de obehövda medan de karriärbundna anser att de får pengar över eller 
att det går jämt upp. 

Då de medverkande fick sätta in sig själva på en skala mellan 1-10 för att 
bedöma sina levnadsförhållanden (se bilaga 1) upplever de karriärbundna att de 
har relativt goda levnadsförhållanden men med hög arbetsbelastning. De 
upplever att de har stöd i form av vänner i närheten och att de har relativt stor 
kontroll över sin livssituation. Däremot upplever de att tiden är uppbunden, att 
de har hög arbetsbelastning och att stress kan vara närvarande i vardagen. 
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I jämförelse har de obehövda sämre levnadsförhållanden och mindre kontroll. 
De har samtidigt mindre arbetsbelastning och sämre socialt stöd. Hos både 
karriärbundna och obehövda kan man ibland känna sig orättvist behandlad 
medan tiden för de obehövda är mer fri, men inte så fri som man skulle kunna 
tänka sig. I snitt har de obehövda den sämsta skattningen på levnadsförhållanden 
bland alla grupper. 

När det gäller arbetstiden har ungefär hälften av de karriärbundna 
uppfattningen att de skulle vilja arbeta mindre än vad de gör idag, främst för att 
få mer fritid. Alla utom en upplever sitt jobb som jäktigt och psykiskt 
ansträngande. Samtidigt har de relativt stort inflytande över sitt arbete. De 
balanserade har en faktisk veckoarbetstid som stämmer överens med den tjänst 
de har i större utsträckning än bland de karriärbundna. Det är också de 
balanserade som känner sig mest överkvalificerade för sin arbetsuppgift. De 
upplever inte sitt arbete som lika jäktigt och psykiskt ansträngande som de 
karriärbundna. De omhändertagande anger att de vill ha kortare arbetstid för mer 
fritid, men också på grund av hälsoskäl. En majoritet av de arbetande, oavsett 
kategori, har ingen sjukskrivningsdag under de 12 senaste månaderna. Däremot 
har det hänt att flera gått till jobbet trots att de borde stannat hemma. Bland de 
karriärbundna anser 3 av 5 svarande att de inte får tillräckligt med stöd från 
arbetsledningen för att klara av sitt arbete medan alla balanserade anser att de får 
det stöd de behöver. 

Om välfärdsstatliga åtgärder svarar upp mot de behov som finns för de 
arbetande är de flesta i stort sett nöjda med vad som erbjuds, även om de inte 
alltid har nytta av det själva. Skattebetalande är beredd på att betala till t ex 
sjukvård, men samtidigt kommer uppfattningar fram att skatten anses vara för 
hög. Ekonomisk rådgivning efterfrågas, så även bättre villkor för att stanna 
hemma med små barn. Vårdbidrag är ett alternativ som efterfrågas. En kritik mot 
att de som verkligen behöver friåret inte får det framförs. Motivationen är att de 
som verkligen skulle behöva ett friår inte är utbytbara i sin arbetssituation. 

De som är arbetslösa för fram just arbetet som en förutsättning för att kunna 
försörja sig själv och stå på egna ben. Samtidigt framkommer åsikter om att 
innanförskapet i arbetet är oförenligt med den personliga utvecklingen. Att det är 
bättre att välja att vara medveten och kritisk. Våga säga ifrån. Andra menar att det 
tar för lång tid att få kontakt och information om rehabilitering vid sjukdom. Det 
handlar om långa handläggningstider, dålig kontakt med läkare och att processen 
går långsamt. Behoven bemöts inte i önskad utsträckning och bedömningen av 
den hjälp man får från arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst är milt 
uttryckt blandad.  
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8.2 Helhetsintryck – de karriärbundna 
Tidsbristen är ett centralt och ständigt återkommande problem för de allra flesta 
karriärbundna. De aktiviteter som de tvingas avstå på grund av tidsbrist är till 
stora delar likvärdiga med de aktiviteter som skulle göras om det fanns mer tid. 
För om försörjningen var klar och tid fanns tillgänglig finns det inga gränser för 
vad som skulle kunna göras. De flesta karriärbundna skulle fortsätta att 
lönearbeta men i begränsad omfattning, främst för att inte förlora den ”sociala 
biten”. Den frigjorda tiden skulle användas till i första hand fyra saker. För det 
första finns en vilja att hjälpa sina barn och vara med familjen i större 
utsträckning, både privat men även som en resurs i t ex skolan. Friåret kan vara 
tilltalande för en del, andra vill fortsätta jobba i samma takt för att göra annat 
längre fram eller helt lägga av några år innan pensionen. 

En annan viktig synpunkt som kommer fram är att man skulle vilja fördela om 
delar av det egna arbetet till andra. Att inte själv vara den som ”står i rampljuset” 
utan låta andra stiga fram och dela ansvaret. Här är det inte bara den ojämna 
fördelningen av tid och pengar som åsyftas, utan även den ojämna fördelningen 
av ansvaret över verksamheten på arbetsplatsen. 

Den tredje viktiga förändringen som skulle utnyttjas om det fanns möjlighet är 
att till större del ta tillvara den fritid som frigörs genom att ägna sig åt 
sommarstugan som för många är tillflykten från ett hektiskt arbetsliv. Där sker 
återhämtningen, antingen bara genom att läsa och fiska, men ofta genom att 
bygga till, bygga om, bygga bastu, lusthus eller terrass. Eller som i ett fall; ett helt 
eget hus. Här går det att göra en jämförelse med hushållsarbetet, vars mest 
tilltalande egenskap är att det går att se omedelbara resultat. Snickrandet på 
sommarstugan upplevs som ett uttryck för samma sak; att det är svårt att se och 
uppskatta de framsteg som görs i förvärvsarbetet.  

Till sist finns det även en lust att ge sig in i sådant som aldrig gjorts förut. Ta 
tillfället i akt och fullfölja idéer till uppfinningar, skriva en bok, forska i specifika 
historiska händelser eller uppleva nya länder och kulturer genom att resa. 

De aktiviteter som de karriärbundna tvingas avstå ifrån på grund av brist på 
pengar är däremot få. De flesta tycker sig vara ekonomiskt oberoende och är 
nöjda med vad de tjänar och kan konsumera. Yrkesgrupper bland de tidfattiga 
som tjänar minst i kategorin noterar dock att de ibland måste göra prioriteringar 
som är av ekonomisk natur. Men i det stora hela är även de nöjda med sin 
ekonomiska situation. 

De allra flesta karriärbundna anser att brist på tid är jobbigare att hantera än 
brist på pengar. Undantaget de som har de högsta befattningarna inom sin 
verksamhet. De är överlag nöjda med vad de hinner med utanför jobbet, trots ett 
högt arbetsuttag. Undantaget är om det finns små barn i familjen. Noterbart är att 
de som lever med jobbet och har det högsta arbetsuttaget på över 60 tim/veckan 
är tämligen nöjda med sin situation. I sådana fall förknippas ett högt arbetsuttag 
med hög status och större handlingsutrymme bland de intervjuade. Att leva med 
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jobbet innebär inte bara vardagliga brister, utan det finns även sociala fördelar 
med att vara fattig på tid. 

Det kan också vara så att de har en arbetsuppgift med ledande ställning, stort 
eget ansvar, men också ett betydande intresse i verksamheten. Jag frågar Johan 
om han skulle kunna brinna för ett vanligt lönearbete lika mycket som han har 
gjort för det egna företaget? 
 

Johan: Nej, det skulle jag absolut inte. Det skulle jag inte kunna brinna för. 

U: Du tror inte det? 

Johan: Nej, det tror jag inte. Jag skulle nog kanske kunna brinna för idén, men 

jag skulle inte jobba på samma vis, det finns inga möjligheter, det gör man inte. 

Nu jobbar man ju med tiden, när man jobbade som lönearbetare då jobbade man 

ju på ett annat vis, alltså mot klockan om vi säger så. Då ville man ju att klockan 

skulle bli 4 så man kunde gå hem, jag menar att det är ju stor skillnad.  

U: Det är två olika syner på att ha arbete. Du har hittat den här formen, du 

jobbar med tiden och inte emot tiden? 

Johan: Ja, det skulle man kunna säga.  

 

Detta sätt att se på arbete och tid antyder att formen för arbetet spelar en stor roll 
hur man upplever sin arbetssituation. Arbetet blir en del av den personliga 
utvecklingen och Johan skulle inte förändra sin livsstil även om han fick chansen. 
Trots att det sker ett stort arbetsuttag är tiden ändå fri. På så sätt frigörs tiden 
inom arbetslivets ramar. En frihet som inte finns i traditionella lönearbeten som 
på ett helt annat sätt är bundna till en arbetsplats och en arbetstid.  

De som lever under den svåraste tidspressen är utan tvekan de som har små 
barn. I de fallen skulle arbetstiden begränsas om det var möjligt. Dessutom skulle 
det vara ”jättetrevligt om jag jobbade halvtid och arbetet var anpassat efter 
tjänstens procent”. I vissa yrkeskategorier verkar det vara svårt att få 
arbetsuppgifterna att anpassas till ett lägre arbetsuttag. När tidspressen är tydlig i 
hemarbetet och på fritiden såväl som i förvärvsarbetet, slutar ekvationen i att 
arbetstiden istället förlängs. Trots att det är tiden, inte pengarna, som begränsar 
vardagen mest.  
 

Pernilla: Mest är det väl det ja. 

U: Och ändå skall du gå upp i arbetstid? 

Pernilla: Ja men jag känner så här, att så som situationen är just nu så blir jag 

inte alls så trevlig hemma, om jag då jobbar den extra dagen och det blir mindre 
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tid hemma, men om jag är trevligare den tiden jag är hemma så tycker jag att då 

är det värt det, för då blir det mer kvalitétstid än många timmar, förstår du hur 

jag tänker? 

U: Ja. Men jag förstår inte varför du skulle bli trevligare just den dagen. 

Pernilla: Därför att då känner jag att jag hinner det jag skall göra på jobbet, för 

stressen försvinner tillfälligt i alla fall.  

 

Detta är ett exempel på hur pusslandet med tid och pengar inte går ihop med 
arbetslivets krav. Arbetet blir gränslöst men samtidigt det som livet i övrigt måste 
relatera till. Slutsatsen, att öka arbetstiden i stället för att minska den, strider 
tydligt mot de behov som finns. Stressmomenten på jobbet, som till stor del har 
med svåra beslut att göra, anses kunna effektiviseras tidsmässigt och om inte det 
klaras av finns det andra som skulle kunna komma in och ta över jobbet. Valet att 
arbeta mer kan alltså ske utifrån en rädsla att förlora jobbet, men också som svar 
på ett arbetsrelaterat ansvar. Samtidigt skaffar många karriärbundna barn tätt för 
att behålla föräldrapenningnivån. De förutsättningar som gäller för 
småbarnsföräldrar är således motstridiga på flera plan, men måste till slut ändå 
lösas i hushållet.  

Att kompensera tiden med materiella saker är vanligt enligt flera intervjuade. 
Många menar att man tittar på andra, jämför, ”fastnar i inkomstfällan” och 
strävar efter en ny fin bil istället för mer tid. Viljan är många gånger att frigöra 
mer tid, framför allt i hushåll bland de tidfattiga karriärbundna. Men trots att det 
är ekonomiskt möjligt sker det sällan genom ett frivilligt val. På frågan vad i 
samhället som bör förändras kom en lång rad, ofta detaljerade, förslag fram på 
hur politiken bör utformas enligt de karriärbundna. Exempel är vårdnadsförslag 
eller andra familjepolitiska styrmedel, sänkning av arbetstiden, minskning av de 
stora inkomstklyftorna, klar ansvarsfördelning inom företag, mer resurser till 
skola och omsorg, en tydligare uppfostran med tyngdpunkt på de ”gamla” 
karaktärsegenskaperna som solidaritet och självdisciplin, stöd till 
kulturverksamhet inom arbetarklassen, rätten till ett jobb, mer hjälp till åldringar 
och satsning på idrott bland yngre.  

Intervjudeltagarna tycker själva att det är svårt att göra något med sin egen 
obalans mellan tid och pengar. Många anser sig vara snärjda eller instängda i 
situationen de befinner sig i. Men det poängteras också att det inte bara är 
arbetssituationen som gör det svårt att hinna med saker i vardagen, det ”lilla 
livet” i familjen – speciellt med små barn – kan vara en stor och påtaglig orsak till 
tidfattigdomen. Då blir fritiden lidande och sönderhackad på ett sätt som gör det 
svårt att använda den på ett bra sätt. 
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8.3 Helhetsintryck – de obehövda 
Till skillnad från de tidfattiga karaktäriseras de obehövda av tidrikedom och en 
brist på ekonomiska resurser, något som tydligt präglar vardagslivet och de 
möjlighetsramar som sätter gränserna i tillvaron. Obalansen mellan tid och 
pengar blir en ”himla röra”, det ena har lett till det andra och till slut har det 
infunnit sig en känsla av maktlöshet. De ekonomiska begränsningarna är 
kännbara och det är lönearbete som upplevs som lösningen på problemen, men i 
praktiken är det svårt då stressen och kraven är för höga för att kunna hanteras. 
 

Thomas: Det är ju att känna mig så bra att jag kan ta ett deltidsjobb och tjäna 

pengar. Så man kan känna att nu lever jag. Jag lever ju nu med de pengarna men 

jag lever inte så att man kan basunera ut dem, jag får mat för dagen och knappt 

det. Det är detta som gäller. […] När folk säger att de skall göra det och det, nu 

har jag köpt det och det liksom, det är klart att en annan känner att det kan inte 

jag köpa, det kanske är en skitsak egentligen, men det känns som om det inte 

finns något hopp då liksom.  

 

De mönster som vardagslivet består av ger inga stora möjligheter till förändring. 
Det känns ofta ”meningslöst att börja med nåt” för att man är ”inrutad i det 
vanliga”. Det dåliga självförtroendet gör att det väntas på ”bättre tider, att 
någonting ska hända, fast man inte gör så mycket själv åt det”. Det går inte att 
komma in på några betydelsefulla samhällsarenor för det är ”alltid pengarna som 
styr”.  

Frågan vad som skulle göras om de ekonomiska resurserna fanns där 
karakteriseras inte av några stora kostnadskrävande utsvävningar. Trots att flera 
visar frustration över att vara fattiga i ett konsumtionssamhälle handlar det om 
tämligen praktiska saker som att tapetsera om, att ”gå ut och äta en pizza” eller 
att köpa hälsa (ifall där de inte anser sig få vad de behöver genom vården). 
 

Thomas: Jag skulle kunna åka och köpa mig en säng, det är något jag skulle 

behöva. Bara en sådan sak, så att man kan få sova riktigt på natten. 

 

Men det går inte nu. Då är det nåt annat som blir lidande. Isolation, ensamhet 
och inte minst en till synes omöjlig situation att påverka gör att obalansen 
utvecklas till en ond spiral som är svår att ta sig ur.  

Men det finns också andra inom samma kategori som har en annorlunda 
inställning till sin situation. Där finns en aktiv vilja att aktivera sig själv, ”försöka 
hitta vägar ut i samhället där jag kan behövas utan att det är ett arbete”. Även om 
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arbetslösheten och tidrikedomen kan kännas hopplös och outnyttjad finns tydliga 
tecken på att det finns både en vilja och förutsättningar till samhällelig 
delaktighet. Även om det här finns en frustration över myndigheters inkompetens 
och bristande samarbetsförmåga orkar de ta andra vägar för att knyta egna 
kontakter och bilda egna sociala nätverk. Utbrändhet, arbetsskador eller 
uppsägningar som många gånger har präglat de obehövdas bakgrund övergår i en 
kamplusta som har fått livet att ta en ny riktning genom ett engagemang. 
Antingen i institutionaliserad politisk kamp eller som livsprojekt för att hålla alla 
dörrar öppna gentemot framtiden. I det förra alternativet handlar det om att 
kämpa för sina rättigheter i ett samhälle som anses förändra arbetsförhållandena 
och arbetsrätten till det sämre. Arbetslösheten har kunnat användas till något gott 
och vännerna i det politiska arbetet är ett oerhört stöd. ”För jag vet att vad som 
än händer med mig så tänker jag så här, jag har ju dem där i alla fall. Och de vet 
hurdan jag är och det är min trygghet alltså.” På mötena kan reaktioner på 
samhällsdebatten och arbetsmarknadspolitiken få fritt spelrum. Det förminskar 
sannolikt betydelsen av den kränkande behandling som upplevts i 
arbetsförmedlingens aktiveringsprogram. Även om arbetslösheten präglar hela 
livssituationen så går den att övervinna på andra samhällsarenor. Som 
ambassadör för de som är i samma situation och genom att diskutera och agera 
har känslan av sammanhang ökat. Arbetslösheten, som från början kom ”som en 
stor chock” där det samhälle som byggt upp i årtionden plötsligt ”raserades över 
en helg”, har gett utrymme för en kraft som kan bekämpa klassklyftor och ökade 
sociala orättvisor.  

Det andra exemplet bland de obehövda visar hur strävan efter att bygga upp 
ett kontaktnät från grunden ger frukt i nya vänner som kan vara till hjälp i 
framtida situationer. Genom att hjälpa hjälper man också sig själv att fortsätta sin 
kamp för social tillhörighet. Det sociala kapitalet blir en valuta som används när 
inte det ekonomiska finns till hands. ”Livet är att ge och ta” och ”om du är själv 
får du ingenting av andra” är uttryck som återkommer.  
 

8.4 Helhetsintryck – de oberoende 
För de oberoende, som är relativt rika på både tid och pengar, är varken 
försörjningen eller tidsbudgeten några problem. De medverkande uttrycker 
däremot en viss längtan efter social delaktighet, ”för man blir lite ensam när man 
går så här”. Avsaknaden av de sociala nätverken är något som återkommer hos 
alla medverkande i kategorin. Arbetet är också identitetsskapande och har lämnat 
ett tomrum när arbetslivet avslutats i förtid. 
 

Morgan: Att inte arbeta, det är onaturligt egentligen. Arbetet är ju det som ger 

identiteten åt en. För jag menar att arbete är ju väldigt viktigt. 
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U: Så du känner dig lite identitetslös nu? 

Morgan: Ja på något sätt så är det faktiskt så.  

U: Så du saknar arbetet? 

Morgan: Ja, det gör man lite ändå, det går inte att komma ifrån. Inte så att jag 

skulle vilja börja jobba 100 % eller köra i 120, men på något sätt skulle man 

vilja vara lite mer behövd. 

 

Det verkar som om delaktighet är något som företrädesvis upplevs på 
arbetsmarknaden i ett individualiserat samhälle. De oberoende står utanför men 
har ändå en kompetens som borde vara möjlig att ta tillvara. Däremot finns det 
en stor trygghet i att ”jag vet att jag har min inkomst och jag har lagt upp det så 
att jag klarar det”. Något som måste vara ”betydligt tryggare än om man går 
arbetslös och måste gå till arbetsförmedlingen och det här, som det här i slutet på 
månaden, nu ska detta betalas och nu ska detta betalas, man ser räkningarna som 
ligger där, bara den biten måste vara stressande”. Det finns ingenting som de 
medverkande behöver avstå ifrån vare sig det handlar om tid eller pengar. På 
frågan vad som är jobbigast att hantera, brist på tid eller brist på pengar, är svaret 
att brist på pengar är värst. Att vara skuldsatt och beroende har för denna grupp 
en starkt negativ inverkan på livskvalitén. Ett beroende som gäller såväl 
ekonomiska intressenter som långivare och till myndigheter. 
 

Berth: Som min yngste grabb, han går arbetslös hemma, men det är inte bara att 

gå hemma och dra utan han måste till arbetsförmedlingen med jämna mellanrum 

och de skall gå på kurser och de är tvungna till det och det.  

U: För att få pengar? 

Berth: Javisst, för att få utbetalning. Och han är så arg varje gång han skall dit, 

för det är ju meningslöst.  

 

Som flera andra, oavsett kategori, är Berth negativt inställd till 
aktiveringspolitiken som inte anses bidra med något konstruktivt till de 
arbetslösas livssituation. Det finns även en stark skepsis mot andra kontrollerande 
myndigheter och hur de hanterar sin myndighetsutövning.  

När det gäller samhälleliga problem nämner de oberoende otrygga, kortvariga 
anställningsförhållanden och monotona jobb där den upplevda tiden går 
långsamt. Problem med arbetslöshet kan vara påfrestande, vidlyftiga fallskärmar 
och ekonomiska obalanser sticker i ögonen samtidigt ”är det folk som river åt sig 
bidrag, det är ju fan ingen balans i samhället”. Det krävs mer resurser till skolan 
där det finns en vilja att själva hjälpa till. Tidrikedomen har gjort att de oberoende 
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ägnat sig åt en del internationellt volontärarbete. Det finns även en inställning att 
det finns en girighet och en glidande moral i samhällets toppskikt som gör att 
hela det demokratiska systemet kritiseras. Samtidigt jobbar arbetaren endast för 
lönen och är inte särskilt intresserad av vad som produceras. I det stora hela är de 
oberoende dock nöjda med sin egen situation. 
 

Morgan: Nej, jag tycker att jag har så pass bra balans. Det är bara att välja vad 

man vill göra, man har alla möjligheter, man har både tid och pengar. Har man 

tid och pengar, då är det inga problem.  

 

8.5 Helhetsintryck – de omhändertagande 
Att varken ha tid eller pengar skapar naturligtvis problem som sätter sin prägel på 
hela livssituationen. För de omhändertagande som arbetar är det karaktäristiskt 
att de har uppgifter som kräver ideella insatser. Gränserna mellan vad som är 
arbete och vad som är privatliv blir otydliga och kan ibland vara en orsak till 
negativ stress. Det kräver mycket tid och engagemang och ”ibland kan det vara så 
att när man väl kommer hem så orkar man inte göra mycket fast man vet att det 
kan vara grejer som måste göras”. Jobbet blir en livsstil. Det som gör att de orkar 
lägga ner så mycket tid grundar sig på en övertygelse om att hjälpa andra som inte 
har samma livschanser som de själva. Ändå finns det en vilja till förändring för att 
få bättre balans i vardagslivet. 
 

Jesper: Att kunna dra ner lite på arbetstiden och få mer tid till hobby, fritid och 

familj. Att få dessa delar så att inte arbetet tar någon del av fritiden utan att man 

kan ta tillbaka det, det är väl det då. Det håller vi att jobba på.  

 

Den självvalda tidsbristen skiljer sig från den påtvingade där det sociala kapitalet 
är mer begränsat. Hushåll som har barn är särskilt utsatta när det gäller att få ihop 
tids- och penningbudgeten. De sociala nätverken har inte kunnat utvecklas i 
någon större omfattning och barnvakter för att frigöra tid kostar pengar. 
Övervägningar och val i vardagen blir ”stora problem” som dessutom tar tid i 
anspråk att lösa. En ond cirkel som upprätthåller strukturer i vardagslivet och 
begränsar möjligheten att ta tillvara på individuella livschanser.  

När det gäller frågan om det finns något som måste väljas bort på grund av 
brist på tid handlar det ofta om att fritiden tillsammans med vänner kommer till 
korta. Det är svårt att få tid över till att bara fika eller åka till badhuset, promenera 
eller träna, hälsa på familjemedlemmar eller investera tiden i något som kan vara 
till nytta längre fram, t ex att ta körkort. Något som omöjliggörs av ytterligare en 
faktor; bristen på pengar. Det som får väljas bort ur den aspekten är ”att kunna 
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åka iväg någonstans” eller att hitta på ”äventyrssaker” med barnen. Kläder köps 
ofta begagnade för ”ibland räcker det ju bara till räkningar och mat”.  
 

Sissel: Ibland kan jag tycka att det vore bra att ha lite mer pengar för de är ju 

odryga. Och tiden är också så ibland, ibland känns det som det inte räcker. Så 

det går i vartannat. Man behöver både mer tid och pengar ibland.  

 

Vilka samhällsproblem som ligger till grund för de konflikter vi har i vardagslivet 
beror enligt deltagarna på att det är en hög press på jobbet, att man ska sköta sig 
och helst ha hög status. Det ligger en tävlan bakom den individuella 
lönesättningen som skapar osämja och vantrivsel. Det gör att man vaktar på 
varandra vilket skapar misstänksamhet. Fritidslivet ska vara fyllt av resor och 
saker, något som inte alla klarar av. Idealen, hur vi ska se ut och vilka vi ska vara, 
stämmer inte överens med verkligheten. Det gör att hemförhållandena inte är 
idealiska för att få ihop arbete och privatliv. Mycket på grund av en ekonomi som 
sätter gränser både mot materiella resurser och sociala initiativ. 

Även hemförhållandena kan bidra till att vi inte klarar av det tuffa tempot i 
samhället. Att jobba för att få tillbaka kärnfamiljen är ett av förslagen till 
lösningar. Lärlingssystem för att komma in på arbetsmarknaden och att fler delar 
på jobben är andra. 
 

8.6 Helhetsintryck – de balanserade 
Relativt god balans mellan tid och pengar gör att det finns utrymme att höja 
blicken och se vilka möjligheter som finns tillgängliga för att förbättra 
livskvalitén. Det kan vara att man har planer på ”att starta något eget, något 
företag i någon form” eller, i ett annat fall, långsiktigt bygga upp ett kapital som 
skulle kunna användas i ett sådant syfte. Det finns inget speciellt som deltagarna 
tvingas avstå ifrån på grund av tidsbrist, förutom när skiftarbetets arbetstider 
medför svårigheter att hinna göra något vettigt vissa dagar. När det gäller pengar 
finns det en skillnad i att den yngste deltagaren tycker sig ha för lite att röra sig 
med eftersom ”det är mycket grejer man vill ha”. Det kan skapa vissa problem i 
slutet på månaden. 

Vidare finns det en förmåga och ett utrymme att anpassa sig till situationen 
som inte är lika uttalat i andra kategorier. Kommentarer från tre olika deltagare 
som ”Jag har inte så stora krav”, ”Man rättar ju munnen efter matsäcken” och 
”Jag brukar ha ganska lätt att komma in i gäng” visar att det finns ett avslappnat 
sätt att se på sig själv och sin omgivning. Kan en sådan hållning samtidigt vara 
skadlig till nackdel för personen i fråga? Riskerar en sådan inställning att 
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devalvera det egna jaget och identiteten till förmån för en social identitet som 
lever upp till de krav som ställs från samhällets sida? 

Tankar om samhället bland de balanserade är bland annat att de demokratiska 
principerna är viktiga och ska värnas om. Det finns en obalans i välfärden som 
missgynnar ensamstående till förmån för barnfamiljer. Pensionärer är en utsatt 
grupp som borde få mer resurser. Samhället har blivit orättvist. Om man är 
skötsam får man ”offra och ge utav sig själv men ju mindre man sköter sig desto 
mer får man egentligen, och det känns inte riktigt rätt på något vis”. En annan 
röst ur kategorin menar att ”det är ju hemskt med all brottslighet, det är något 
gräsligt”. Att åter tillföra samhället kristna värderingar skulle kanske vara ett sätt 
att komma åt problemet. En tredje menar att vården ska tillföras pengar 
”fängelserna ska vi dra ner på, åker man i fängelse ska det vara straff och inte sitta 
i en lägenhet”. En fjärde menar att det är vuxenvärldens tempo som styr och att 
barnen kommer i kläm. För att komma tillrätta med problemen borde man kunna 
dela på jobben.  

I stort sett finns balans mellan tid och pengar i denna kategori. Svårigheterna 
finns i stor utsträckning utanför den egna situationen och tar sig uttryck i 
samhälleliga problem som beskrivits ovan. Ingen av de medverkande bland de 
balanserade har små barn. 
 

8.7 Summering av kategorierna 
De karriärbundna har den mest stabila hushållssammansättningen över tid och 
alla bor i hus eller villa. Alla har en arbetsinkomst och alla utom en upplever sitt 
jobb som jäktigt och psykiskt ansträngande och de skulle vilja arbeta mindre än 
vad de gör idag, speciellt svårt att få ihop arbetsliv och privatliv blir det när det 
finns små barn i hushållet. Många arbetar fler timmar än vad tjänsten föreskriver, 
ofta obetalt och med flytande gränser – både när det gäller vad och hur mycket 
som ska göras. Samtidigt har arbetet blivit en del av identiteten och den 
personliga utvecklingen. Den status och sociala position tidsbristen ger har även 
fördelar som det är svårt att få tillgång till på andra samhällsarenor. Många känner 
sig snärjda eller instängda i den situation de befinner sig i, mycket på grund av 
dubbla krav gentemot kund/klient och överordnad/organisation. Tiden blir 
sönderhackad men bristerna kan till viss del kompenseras genom konsumtion av 
individuella lösningar. 
 

De obehövda har de sämsta självskattade levnadsförhållandena bland alla 
kategorier. Livssituationen upplevs som antingen någorlunda eller mycket dålig. 
Det finns ett starkt behov av erkännande och social delaktighet, men 
svårigheterna att påverka sin situation ger dåligt självförtroende och en känsla av 
maktlöshet. De ekonomiska begränsningarna sätter tydliga spår i ett 
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konsumtionsfixerat vardagsliv. Trots svårigheter lyckas ett fåtal skapa informella 
kanaler och ett socialt nätverk utanför arbetsmarknaden. Annars har de flesta 
som står utanför arbetsmarknadens sociala gemenskap även sköra nätverk i 
hemförhållandena och på fritiden, trots god tillgång på tid. Antalet ensamstående 
är flest i denna kategori och ingen av de obehövda har en fast arbetsinkomst. 
 

De oberoende kan tyckas vara lyckligt lottade då de har god tillgång till både 
tidsliga som ekonomiska resurser, men de har svårt att ta tillvara detta i vardagen 
då det är svårt att upprätthålla ett socialt nätverk utanför arbetslivet. Arbetet har 
efterlämnat ett tomrum som ifrågasätter den egna identiteten och de oberoende 
skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till arbete, åtminstone på halvtid. Detta trots 
att försörjningen är säkrad och levnadsförhållandena är ekonomiskt trygga. Att 
vara skuldsatt och ekonomiskt beroende har en stark negativ inverkan på 
livskvalitén för de oberoende.  
 

De omhändertagande utmärker sig inte genom att vara beroende och de 
oberoendes motpol. Det är i själva verket så att det finns många som är beroende 
som skulle få svårt att klara sig utan de omhändertagande. De flesta har en 
position i livscykeln med relativt låg snittålder där förändringar kan komma att 
ske genom livsval, både i arbetet och i hemförhållandena. De omhändertagande 
har otydliga gränser mellan arbete och privatliv. Det människovårdande jobbet är 
en livsstil som även sätter sin prägel på hemförhållandena. De har den lägsta 
inkomsten bland kategorierna och en majoritet har upplevt en förändrad 
hushållssammansättning de senaste 5 åren. De omhändertagande är särskilt 
utsatta ekonomiskt och det är svårt att leva upp till fritidslivets konsumtionsideal. 
 

De balanserade har en faktisk veckoarbetstid som stämmer överens med den 
tjänst de har. Alla har deltagit i något möte eller sammankomst för fackförening 
eller annan organisation de senaste 12 månaderna och alla har en arbetsinkomst. 
De är till övervägande del positiva till förändringar och har lätt för att komma in i 
grupper och smälta in i nya miljöer. De balanserade visar även upp en måttfullhet 
som särskiljer dem från övriga kategorier. Det finns dock en upplevelse av att 
samhällssystemet gynnar tids- och resursfattiga grupper och att de balanserade 
inte får en proportionerlig del av kakan. Att skötsamhet inte lönar sig. 
 

8.8 Vidare diskussioner 
Efter sammanfattningen av resultaten i respektive kategori ska några av de 
viktigaste frågorna som kommit fram i resultatredovisningen uppmärksammas 
och diskuteras. Det har bland annat framkommit att de karriärbundna inte har 
några problem med att tänka ut vad de skulle göra om de hade mer tid till 
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förfogande, för tid är givetvis något de tidfattiga vill ha mer av. Friåret, t ex, låter 
lockande, att kunna fördela mer arbete till andra eller att gå i pension några år 
tidigare än planerat för att ägna sig åt familjeliv, skriva, forska och bygga på 
sommartorpet, om bara tiden fanns. Och tiden finns, men den finns hos de 
obehövda som dessvärre har små möjligheter att utnyttja den då vardagslivet 
blivit en enda röra och då känslan av maktlöshet, med ekonomiska och sociala 
begränsningar, skapar en hopplöshet som i många fall leder till ofrivillig 
ensamhet. De obehövdas önskningar till förändringar är främst, förutom att få ett 
jobb, kopplade till de begränsande ekonomiska förhållandena som försvårar 
vardagliga behov som att köpa en pizza då och då, åka och hälsa på vänner eller 
köpa sig en ordentlig säng. Under följande tre rubriker ska jag försöka urskilja 
några frågor som i ett vidare perspektiv ska kunna utveckla ytterligare kunskap 
kring varför det finns en ojämn fördelning mellan tid och pengar.  
 

8.8.1 Flera sociala roller och balans mellan arbetsliv och privatliv 
De karriärbundnas sociala roller är svåra att få ihop på grund av rollkonflikter 
mellan olika samhällsarenor som t ex arbetet, hemmet och fritiden. De tidrikas 
sociala roller är färre och många gånger enahanda med små förändringar i det 
vardagliga mönstret. Arbetslösheten eller sjukskrivningen kom ofta som en blixt 
från klar himmel och raserade allt som byggts upp under det yrkesverksamma 
livet. Några av deltagarna har svårare att komma ur detta utanförskap än andra. 
De som lyckas gör det företrädesvis genom att hitta vägar utanför 
arbetsmarknaden och bygga upp sociala kontaktnät på fält som inte dittills har 
varit en del av deras liv. Den nya rollen, antingen som politiskt aktiv i kampen 
mot sociala orättvisor eller som mångsysslare genom informella kanaler i 
lokalmiljön, verkar alltså kunna bidra med något som gör att man behåller 
värdigheten och känner sig accepterad och respekterad som människa. Det trots 
att de ekonomiska tillkortakommandena begränsar handlingsutrymmet och 
motverkar en sådan utveckling. 

När det gäller roller och de rollkonflikter som uppstår i vardagslivet mellan 
lönearbete, hemarbete och fritid är det viktigt att titta på jämställdheten och 
skillnader mellan könen. Som beskrivs i kapitel 6 arbetar kvinnan och mannen 
ungefär lika mycket. Skillnaden är att kvinnan tar ett större ansvar för det 
oavlönade hemarbetet medan mannen tar ett större ansvar för det avlönade 
förvärvsarbetet. Förväntningar på en ökad jämställdhet får konsekvenser för de 
rollkonflikter som uppkommer i vardagen. I samband med den diskussionen 
finns två breda och motstridiga teorier om hur en mångfald av sociala roller, t ex 
rollen som förvärvsarbetare, hemarbetare och förälder i familjelivet, påverkar våra 
liv. Rollstressteorin menar att många olika roller orsakar rollkonflikter vilket i sin 
tur leder till stress och utbrändhet. Rollexpensionsteorin, däremot, påvisar att 
förvärvsarbete i kombination med familjeliv och föräldraskap förebygger ohälsa 



Tid, pengar och sociala nätverk 

128 

och att multipla sociala roller ska uppfattas som något positivt (Nordenmark 
2004). Detta motsatsförhållande leder fram till frågan hur våra (multipla) roller 
påverkar balansen mellan tid och pengar i vardagslivet? 
 

8.8.2 Förändrad arbetsmarknad 
I uppdelningen mellan de olika kategorierna i undersökningen framkommer hur 
den totalupplevda tiden skiljer sig åt på ett markant sätt. Detta skapar klyftor som 
inte varit synliga på ett så tydligt sätt då arbetsmarknadspolitiken var starkare 
knuten till arbetsmarknadens parter, då den öppna arbetslösheten låg på en lägre 
nivå och då sjukskrivningar och förtidspensioneringarna inte slagit igenom i den 
omfattning som skett under de senaste årtiondena. Det är alltså inte endast 
ekonomiska skillnader som hindrar oss från att leva ett gott liv, det som 
framkommit i denna rapport är att även de tidsmässiga ramarna i vardagslivet har 
stor betydelse. På det sättet krymper marginalerna både för karriärbundna och 
obehövda. För de obehövda i den bemärkelsen att möjligheterna att ta sig in på 
arbetsmarknaden försvåras samtidigt som höga trösklar och regler kring 
försörjning och aktivering binder dem i ett utanförskap som är svårt att ta sig ur. 
För karriärbundna i den bemärkelsen att de upplever sig bundna till arbetsformer 
som ställer högre krav utan att det tillförs resurser som kompenserar för en sådan 
förändring.  

I intervjuerna framkommer att marginalerna minskat för både tidrika och 
tidfattiga. Dessutom har polariserande tendenser mellan kategorierna blottlagt en 
klyfta som inte bara är av ekonomisk betydelse, utan även tidsmässig och social. 
En fråga att diskutera vidare är på vilket sätt en förändrad arbetsmarknad 
påverkar obalanser mellan arbetsliv och privatliv? 
 

8.8.3 Inställningen till arbete och arbetets mening  
En förändrad inställning till arbetet, eller förändrade attityder till arbetets värde, 
är en tendens som parallellt med delvis nya förutsättningar på arbetsmarknaden 
kommit fram i denna undersökning. Traditionellt har den instrumentella inställningen 
till arbetet varit dominerande, främst under industrialismens guldålder efter andra 
världskriget. Med en instrumentell inställning uppfattas arbetet som ett medel för 
att nå ett mål utanför arbetssituationen. I det senmoderna samhället har den 
karriäristiska inställningen till arbetet vuxit fram för den breda massan, främst på 
grund av att industrisektorn delvis ersatts av en informationsbaserad arbetskultur 
där karriären är en potentiell möjlighet för ett större antal arbetare. Med den 
instrumentella inställningen är arbetet ett mål i sig där det ekonomiska utbytet 
fortfarande har ett stort värde, men där även status och position har stor 
betydelse för självuppfattningen. Parallellt har den solidariska inställningen till 
arbetet funnits i så kallade människovårdande yrken där främst emotionella mål 
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och social trivsel har varit motivet bakom arbetet (Furåker 1991, Johansson 1991, 
Theandersson 2000). 

I undersökningen framkommer att det är främst i de karriäristiska och 
människovårdande yrkesområdena som arbetet inkräktar på fritiden på ett 
oönskat sätt. Den stress som beskrivs ser ut att orsakas av en gränslöshet i 
arbetsplaneringen. Kraven att ge av sig själv, både i förhållande till kund/klient 
och den organisation man arbetar för riskerar att bli övermäktiga. Att förstå och 
lyssna men även att handla och ibland ta obekväma beslut gör arbetssituationen 
svår att hantera. Det finns alltså tecken på att det skett en normförskjutning från 
en instrumentell inställning till arbetet till en karriäristisk. Det finns även skäl att 
tro att de som kommit i kläm i denna normförskjutning är de som har en 
solidarisk inställning till sitt arbete. En fråga att diskutera vidare är på vilket sätt 
en förändrad inställning till arbetet påverkar individers obalans i fördelningen av 
tid och pengar? 
 

8.9 Slutsatser 
Avslutningsvis följer några kortfattade slutsatser som framkommer ur 
brytpunkten mellan tid och pengar. De viktigaste iakttagelserna från 
undersökningen har sammanställts under de 8 rubriker som följer och visar vilka 
förändringar och vilka utmaningar det sociala landskapet i Sävsjö står inför. 
Avslutningsvis följer några kommentarer kring undersökningen och vilken roll 
den kan ha i en diskussion kring obalanser i vardagslivet för hushållen. 
 

8.9.1 De sociala nätverken har till övervägande del sin förankring i lönearbetet 
Det märks inte minst bland de oberoende som trots att de inte behöver skulle 
kunna tänka sig att gå tillbaka till arbete för att få en tydligare identitet med fler 
sociala relationer. Men det märks även hos de obehövda som ofta saknar 
stimulans i sina levnadsvillkor. I Sävsjö förefaller sociala relationer till 
övervägande del vara uppbundna i lönearbetet vilket är ett problem för dem som 
står utan jobb. När vi knyter inte bara försörjningen, utan även sociala nätverk 
och socialt erkännande kring en marknad inte alla har tillgång till, skapar vi 
samtidigt sociala problem i former av ensamhet och utanförskap. Det är ett 
påtagligt och akut problem jag har anledning att tro gäller många som står utanför 
arbetsmarknaden i Sävsjö.  
 

8.9.2 De som står utan tidsliga och ekonomiska resurser är inte nödvändigtvis 
i en beroendesituation 
Att varken ha tid eller pengar skapar problem som sätter sin prägel på hela 
livssituationen. Man skulle därför kunna tro att de omhändertagande skulle vara 
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de oberoendes motsats, att de är beroende av stöd och hjälp från samhällets sida. 
Det förekommer beroendesituationer inom kategorin men i själva verket är det 
vanligare att det finns de som är beroende av de omhändertagande. En 
samhällsinsats som inte synliggörs eller uppskattas, varken i tid eller pengar. 
Tiden som läggs ner grundas på en övertygelse att hjälpa andra som inte har 
samma livschanser som de själva. Det har en stor betydelse för motivationen och 
inställningen till arbetet. Det skapar mening men förändrar inte de små 
marginaler som de lever under. Det kan sällan frigöras tid med ekonomiska 
medel, en sådan utgift finns det inte utrymme för i underbetalda 
levnadsförhållanden. Det sätter gränser både mot materiella resurser och sociala 
initiativ utanför arbetssituationen.  
 

8.9.3 Många förändringar som kräver mycket tid och mycket pengar sker 
samtidigt i livscykeln 
Att vara mitt uppe i en yrkeskarriär samtidigt som man skaffar barn och i flera fall 
även köper hus gör att flera tids- och resurskrävande omställningar sker samtidigt 
i livscykeln. Dessa omställningar skapar många gånger konflikter som är svåra att 
lösa inom de sociala och ekonomiska system som finns tillhands. Att individen 
ser sig tvingad att försöka töja på gränserna till dessa ramar för att hantera den 
pressade situationen kan bli en bidragande orsak till negativ stress och höga 
sjuktal under denna fas i livet.  
 

8.9.4 Ohälsotalens orsaker behöver inte vara kopplade till arbetslivet 
Det finns många exempel i undersökningen där ett helhetsperspektiv visar att 
ohälsotalen är en kombination av ett krävande arbetsliv och svårbemästrade 
hemförhållanden. I det sistnämnda kan en svårhanterlig social livssituation i stort 
vara en bidragande orsak till att människor blir utbrända och sjukskrivna från 
arbetet. Det kan handla om att ta hand om sjuka föräldrar, att ha ensamt ansvar 
för barn, att leva med få eller nästan inga sociala relationer i vardagen eller att 
man helt enkelt inte orkar med att upprätthålla sina sociala roller i och utanför 
arbetslivet. Det visar samtidigt att det inte är säkert att det går att lösa problemet 
med ohälsa genom arbetsmarknadsprojekt, rehabilitering och arbetsträning. Det 
krävs ett större perspektiv över livsbetingelserna för att kunna säga vilka resurser 
som bör sättas in för att förbättra situationen för den enskilde. 
 

8.9.5 En obalans mellan tid och pengar i vardagslivet är ett hot mot 
jämställdheten 
Hemarbetet har en traditionell profil mellan könen i Sävsjö. Få, män som 
kvinnor, är riktigt nöjda med sin situation. Hushåll med barn är särskilt utsatta 
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och hemtjänster är en möjlighet för stressade karriärister att lätta på bördan. 
Plikten är starkare gentemot förvärvsarbetet än gentemot hemarbetet, speciellt 
för män. Det är också dokumenterat att kvinnan i högre utsträckning stannar 
hemma med barnen när de är små. I Sävsjö tas föräldraledigheten ut av kvinnan i 
95 % av tiden. Det gör att kvinnans sociala roller är utspridda på ett större 
ansvarsområde i vardagslivet medan mannens roll som förvärvsarbetande 
vanligtvis är tydligare med en tidsfördelning som huvudsakligen är koncentrerad 
på lönearbetet. Samtidigt som kvinnans delaktighet i förvärvsarbetet har ökat i 
omfattning har mer traditionella ansvarsområden i hemarbetet och som förälder 
inte reducerats i samma utsträckning. Det kan förklaras av att ekonomisk 
rationalitet och andra maktstrukturer i hushållen premierar mannens 
förvärvsarbete. Att kvinnan ur jämställdhetssynpunkt kommit ut och tagit plats 
på arbetsmarknaden har således en baksida. Slutsatsen är att en mångfald av 
sociala roller är något positivt för människor i samhället till en viss gräns eller 
nivå. Den nivån är inte balanserad vilket inte bara kan utläsas i att det 
förekommer polariserande tendenser bland invånarna i Sävsjö när det gäller tid 
och pengar, utan att obalansen även är ett hinder för att uppnå jämställdhet då de 
upprätthåller strukturella skillnader mellan könen.  

En sista reflektion visar även att handlingskraft och resurser för att uppnå 
jämställdhet till övervägande del har skett genom att fokusera på förhållandena på 
arbetsmarknaden. Något som förbiser att jämställdhet är minst lika viktigt i 
hemförhållandena. 
 

8.9.6 De karriärbundnas dominerande position i samhällsstrukturen får 
konsekvenser för andra livsformer 
Det finns tecken på att högt arbetsuttag tillsammans med en hög position inom 
verksamheten med inflytande och socialt erkännande kan kompensera för de 
tidsliga tillkortakommandena. Det finns alltså ekonomiska och sociala fördelar 
med att vara fattig på tid. Samtidigt kommer det fram att människovårdande och 
”mjuka” värderingar som trivsel och emotionella mål som motiv för arbetet är 
svåra att upprätthålla i organisationer som har präglats, och fortfarande präglas, 
av sparkrav och begränsat inflytande. De medverkande beskriver en situation där 
arbetets organisering och besparingar påverkar arbetsklimatet på ett negativt sätt. 
Under sådana förhållanden är det svårt att upprätthålla de solidariska attityder till 
arbetet som fick dem att en gång söka sig till yrket. Ambitionsnivån får sänkas 
och den ursprungliga tanken om ett jobb där det finns tid och omtanke och eget 
emotionellt växande stelnar i en mer fyrkantig instrumentell form. I den 
bemärkelsen ser det ut som om dagens arbetsmarknad är sämst anpassad 
människovårdande arbeten. Vad som krävs för att balansera arbetssituationen är 
en industriell inställning till ett vårdande arbete, en kombination som gör att man 
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verkar klara av sin arbetssituation bättre. Det visar på en utveckling vars följder 
det idag är svårt att se följderna av.  
 

8.9.7 Samhällets individualiseringsprocesser skapar risker och krympande 
marginaler i vardagslivet 
Då sociala nätverk och socialt erkännande till övervägande del är förknippat med 
lönearbete relateras även individuella framgångar till arbetssituationen. Det för 
med sig att även misslyckanden individualiseras och får bäras av de som inte 
orkat med eller på andra sätt befinner sig utanför arbetsmarknaden. Fram- och 
motgångar blir individkopplade i stor utsträckning vilket gör att medgångar ger 
personlig frihet medan motgångar är exkluderande. Att öka trycket på att enskilda 
individer ska hantera de ekonomiska, tidsliga och hälsorelaterade risker som 
uppkommer skapar svårhanterliga situationer i vardagslivet. Det begränsar 
handlinsutrymmet och krymper marginalerna inte bara för de som hamnat 
utanför, utan även de som är förankrade i ett hektiskt arbetsliv.  
 

8.9.8 Utanförskapet har stark förankring i bristen på ekonomiska resurser 
Upplevelsen av snävare marginaler för de obehövda kan även ha att göra med att 
det omfördelas tillfälliga inkomster mellan olika ersättningssystem utan att det 
sker några långtgående eller genomgripande förändringar. Undersökningen visar 
att en otrygg försörjning varken ökar möjligheterna att komma tillbaka från 
arbetslöshet och sjukskrivning eller bidrar till att utveckla sociala nätverk i 
vardagssituationen. Det visar sig bland annat i att aktiviteter som finns tillgängliga 
på fritiden i huvudsak utnyttjas av de karriärbundna, inte de obehövda som utan 
ekonomiska resurser inte har råd med ett aktivt fritidsliv. Det gäller såväl sport, 
kultur och delaktighet i föreningar. Men det handlar också om svårigheterna att få 
fram de ekonomiska resurser som krävs för att upprätthålla sociala förbindelser 
med vänner i närmiljön. Att tacka nej eller avstå från social gemenskap på grund 
av att man inte har råd kan dessutom upplevas som kränkande. Att de obehövda 
inte tar del av samhällslivet i lika stor utsträckning och inte har samma tillgång till 
sociala nätverk som de karriärbundna kan alltså ha en ekonomisk förklaring.  
 

8.10 Slutord 
Tillsammans ingår vi i ett samhällssystem som ger trygghet och förbättrar 
vardagslivet för de allra flesta av oss. Men det finns inbyggda systemfel som 
försvårar för individer och sätter upp hinder vilket skapar sociala spänningar. 
Situationen för de tidfattiga är att de befinner sig i arbetsmarknadens centrum 
med ökade krav på prestationer och kvalifikationer. Många har, som vi sett, 
tvingats in i lönearbetsmodellen till den grad att den blivit en tvångströja som 
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tenderar att styra deras livssituation på ett oönskat sätt. Det är bland den 
etablerade arbetskraften som utbrändhetsfenomen, långtidssjukskrivningar och 
förtida pensioneringar slagit som hårdast. Obalansen mellan god ekonomi och 
knapphet på tid medför ett tryck på nya privata och samhälleliga lösningar som 
kan få stora konsekvenser, både för individen och samhället i stort.  

I Sävsjö pusslar de tidfattiga med tider och barnpassning, tar jobbet med sig 
hem, eller tvärt om; engagerar familjen i det egna lönearbetet. Köper 
hushållstjänster eller har långtgående planer på att göra det. Andra låter helt 
enkelt jobbet ta över och gör det till en livsstil. Arbetsmarknads- och 
familjepolitiken stimulerar till heltidsarbete men har svårt att parera de negativa 
effekter av arbetet som gör sig påminda i en konstant tidsbrist. För de tidrika är 
lokala samhällslösningar genom socialtjänstens försorg en vanlig utväg som 
kräver allt mer resurser av en redan ansträngd kommunal budget.  

Ansvaret för att upprätthålla dessa system kan ligga på internationell, nationell 
eller regional nivå. Utrymmet för Sävsjö kommun är i den mån begränsade, men 
det finns ändå stora möjligheter till förändringar lokalt. Det kommer an på att 
hitta de verktyg som inte finns tillhands idag och tänka bortom de konventionella 
lösningar som vi vant oss vid. Lösningar som kanske inte längre är lika 
verkningsfulla som förr.  

Det finns en stark vilja bland Sävsjöborna att sträva mot något meningsfullt 
och göra rätt för sig. Det finns en stark plattform för socialt förändringsarbete 
och förvånansvärt stora och viktiga resurser som skulle kunna tas tillvara. Idag 
finns en obalans som skapar problem och får negativa följder i brytpunkten 
mellan tid och pengar. Men det går att hitta lösningar som är till fördel för alla. Vi 
har till exempel de som skulle vilja jobba lite mindre och de som skulle vilja jobba 
lite mer. En lösning på deras problem kan inte ligga alltför långt borta i praktiken. 
Speciellt med tanke på att det finns en lång rad individuella önskemål bland 
arbetskraften där flera samhällsnyttiga aktiviteter skulle utföras om det fanns mer 
tid. På samma sätt finns en stark vilja bland dem som står utanför arbetskraften 
att bidra till samhällsgemenskapen om det bara fanns utrymme för lite bättre 
ekonomiska förutsättningar och ett forum för socialt erkännande. Det är svårt att 
hitta några förlorare med ett sådant tankemönster. I det stora hela skulle det vara 
mycket spännande att se hur en kommun som Sävsjö skulle utvecklas, både 
socialt och ekonomiskt, om det utarbetades ett sätt att luckra upp lönearbetets 
stela strukturer av tid, försörjning och socialt erkännande mot en mindre 
polariserande samhällsstruktur där villkoren inte utvecklar en obalans av tid och 
pengar. 
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