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Förord 
Tiden har i årtusenden varit ett mytomspunnet och fascinerande begrepp. Anti-
kens greker hade till exempel ingen föreställning om framtiden, utan var hypnoti-
serade av det förflutnas händelser och gestalter. Hos kristna var däremot framti-
den ständigt närvarande i domedagen och tidens slut. Det betyder inte att männi-
skor levde i ett tidsmässigt kaos innan den mekaniska klockan uppfanns, men an-
tagligen tillräckligt oorganiserat för att en modern människa skulle känna sig 
hopplöst vilsen. Så sent som 1878 hade vi till exempel ingen enhetlig tid i Sverige. 
Varje ort hade sin egen. Mellan Göteborg och Stockholm skilde 24 minuter vilket 
inte skapade några problem så länge kommunikationer och transporter var lång-
samma. Men järnvägen och telegrafen tålde inga brott eller hopp i tidsflödet och 
idag har vi accepterat att tiden inte är beroende av någon naturlig process. Vi har 
bundit tiden i klockan och gjort oss fria naturens nyckfulla svängningar, men har 
samtidigt fångats i maskinens rationalitet.  

Idag finns det hyllmeter efter hyllmeter av litteratur i våra boklådor som för-
söker komma tillrätta med bristen på tid och människans existentiella villkor. 
Trots det verkar vi ha oerhört svårt att hitta livsrytmen, minska stressen och få 
vardagslivets alla delar att passa ihop. Tidfattiga livsstilar som inne på en krävande 
och föränderlig arbetsmarknad söker nya utmaningar och har svårt att hinna med 
de skyldigheter som växer fram i hem- och fritidsförhållandena. Undersköterskor, 
doktorander, läkare, lärare, administratörer eller långtradarchaufförer som i kamp 
mot tiden utför sina dagliga sysslor och i allt större omfattning riskerar stressrela-
terad ohälsa med följder som inte bara kostar samhället miljarder varje år utan 
även ställer till med personliga tragedier i djupare social mening.  Samtidigt har vi 
de tidrika som i vår omedelbara närhet inte kommer in på arbetsmarknaden över 
huvud taget och lever i ett utanförskap med all tid i världen. Det krymper margi-
nalerna, inte bara för de som är förankrade i ett hektiskt arbetsliv utan även för 
de som hamnat utanför. Utan att hänsyn tas till människans hela livssituation för-
ordas arbetslinjen som gör arbetstiden till den socialt dominerande tiden. Det sät-
ter upp snäva gränser mot utanförskapet och ger människor en bild av sig själva 
som blir allt svårare att leva upp till. Många har vi väl vänner eller kollegor som 
tagit en ”time-out” eller i värsta fall hamnat i långtidssjukskrivning eller förtida 
pensionering i försöken att leva upp till de krav som ställs. När dessutom tidsor-
ganiseringen och arbetsdelningen har en moralisk funktion som markerar våra 
normer och ideal verkar motsättningarna mellan tidrika och tidfattiga levnadsför-
hållanden vara än mer svåra att överbygga.  

Att vi ur ett politiskt perspektiv hanterar de tidrika och tidfattigas problem på 
helt olika sätt inom två snäva policyfält är något som berörs i rapporten Tid pengar 
och sociala nätverk (Enokson 2005a). I denna kappa granskar jag två konkurrerande 
teoribildningar vilket visar att vetenskapens sätt att hantera dessa frågor tenderar 
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att skapa utrymme för en liknande polarisering av olika livsformers förhållande 
till sociala nätverk, multipla roller och stress.     

Dessa båda arbeten är tryckta i Socialt arbetes rapportserie (2:2005 & 3:2006) 
och utgör tillsammans min licentiatavhandling. Om jag i rapporten analyserade 
ekonomiska resurser och tillgång till självupplevd tid i relation till olika levnads-
mönster i vardagslivet kommer jag i detta arbete att fördjupa mig i huruvida mul-
tipla sociala roller är en tillgång eller börda för individer i tidrika och tidfattiga 
levnadsförhållanden. 

Under arbetets gång har jag fått stöd och uppmuntran, inte minst från Rickard 
Ulmestig, Maria Ståhl och mina kollegor i Socialt arbete på Växjö universitet. Ett 
stort tack till mina handledare Tapio Salonen och Jonas Åberg på IVOSA. Tack 
även till Mikael Nordenmark, Umeå universitet och Bengt Starrin, Karlstad uni-
versitet för kommentarer och diskussioner kring avhandlingsarbetet. 
 

 
Växjö den 5 maj 2006 
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Abstract 
This licentiate thesis is based on the empirical results published in Tid, pengar och 
sociala nätverk (Enokson 2005a), a study that examine the division of time and 
economic resources in a Swedish community. The purpose was to explore the liv-
ing 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 mar-
ket. 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.  

The results of this study do not only exhibit the polarizing tendencies in terms 
of time and finance. The purpose is to explore if multiple social roles is a re-
source or a burden to time-rich and time-poor forms of life. By using the role 
strain theory and the role expansion theory on the time-rich and time-poor living 
conditions, the analyze shows that the scientific value of each theory depends on 
what form of life is investigated. Time-poor are living with a relatively high pace 
of life, with active stress cooping in flexible living conditions. The lack of time 
also have consequences in their social relations in a sense that conflicts and re-
stricted patterns of behaviour not only appears in the working conditions, but 
also in the household and in the leisure time. In order to compensate, arrange-
ments to engage the whole family in their work are being made as well as the 
consuming of household services and technical means to ease up the time-poor 
conditions. These results confirm the role strain theory. At the same time, people 
living under time-rich conditions expresses frustration due to the lack of social 
roles and social recognition. In this case, improved living conditions does not 
demand a restriction of social roles, rather an expansion to enhance a higher qual-
ity of life. A change not so easy to accomplish when time-rich forms of life have 
a hard time finding alternative social networks outside the labour market. Long 
time active stress cooping in too many roles without time to recover indicates a 
risk for ill-health, as well as passive stress cooping in few social roles. Such a wide 
platform of interpretation in role theory issues pose a possible risk in the sense 
that theoretical options can suit beforehand given goals. 

Due to the fact that a variation of roles in everyday life can be rewarding, a 
certain limit or level can be desirable in finding the balance of everyday life. None 
of the theoretical models shows us just that. I therefore suggest a theoretical de-
velopment towards a holistic role context model that emphasize a diverse image 
of life at work, at home and in the leisure time. In that way we would be able to 
deepen the knowledge of the polarizing tendencies in time-rich and time-poor liv-
ing conditions and discuss a balanced time budget as a question of welfare and 
well being, beyond traditional measures as economic growth and consumption.  
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Sammanfattning 
Denna kappa tar sin utgångspunkt i ett empiriskt material som presenteras i rap-
porten Tid, pengar och sociala nätverk (Enokson 2005a). Om tid och pengar var kär-
nan i den undersökningen framkom det resultat som visade på de sociala roller-
nas betydelse för balans eller obalans mellan arbetsliv och privatliv. Rapporten 
utgör tillsammans med denna kappa min licentiatavhandling och syftet är att, för 
det första, jämföra två konkurrerande teoribildningar – rollstressteorin och roll-
expansionsteorin – för att granska deras generaliserbarhet och förklaringsvärde. 
För det andra används teorierna för att analysera och tolka olika livsformers lev-
nadsmönster i förhållande till självupplevd tid, multipla roller och stress. Avslut-
ningsvis diskuteras möjligheterna av att utveckla en fördjupad teoribildning. 

Den första frågeställningen undersöker huruvida multipla sociala roller är en 
tillgång eller börda för individen. Vi gör alla bruk av sociala roller i vardagslivet – 
i arbetet, i hemförhållandena och på fritiden. För att det inte ska uppstå ohälsa är 
det en förutsättning att vi kan hantera flera olika sociala situationer utan att det 
uppstår rollkonflikter, konflikter som gör av vi riskerar att drabbas av stress, ohäl-
sa och utbrändhet. Företrädare för rollstressteorin vill visa att det kan uppstå just 
konflikter och stress när vi försöker kombinera ett starkt engagemang i arbetslivet 
med ett rikt familjeliv och aktiva fritidsförhållanden. Begränsade handlingsut-
rymmen i dessa roller får konsekvenser för det psykiska välbefinnandet. Det kan 
gälla könsrollsattityder eller ekonomiska och kulturella förutsättningar i samband 
med rollutövandet.  

I rollexpansionsteorin framgår det däremot att multipla sociala roller är en till-
gång för individen. Här visar forskning att engagemang i arbetsliv och familjeliv 
är bra för individens välbefinnande. Mellanmänsklig interaktion är en förutsätt-
ning för personlig utveckling och den sociala identiteten ger en känsla av tillhö-
righet och livet en riktning. På så sätt motverkar multipla sociala roller stress och 
ohälsa och fungerar istället som en buffert när en misslyckad roll kan kompense-
ras med en annan. 

Slutsatsen är att de båda teoretiska inriktningarna skiljer sig åt på ett sätt som 
visar att diskussionen kring multipla sociala roller inte är oproblematisk. Tillsam-
mans bidrar de med kunskap om hur multipla krav kan vara hämmande eller ut-
vecklande men var för sig har de inte generaliserbarhet och inte heller något hög-
re förklaringsvärde. Det går därför inte att välja en teori framför en annan. Snara-
re visar resultaten att det behövs en teoriutveckling kring sociala roller som kan 
bidra med ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till det sociala livets mångfald på 
arbetet, i hemmet och på fritiden. Svaret på frågan om multipla sociala roller är en 
tillgång eller en börda för individen besvaras med att för många roller kan vara en 
börda under vissa förhållanden. Men det kommer även fram att för få sociala rol-
ler kan vara en börda. Både en aktiv som passiv stresshantering utan tillräckligt 
med utrymme för återhämtning är faktorer att ta hänsyn till för att balansera roll-
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hanteringen. Risken med ett så brett tolkningsutrymme är att teorierna var för sig 
kan sökas upp för att få önskvärda resultat, något som begränsar respektive teoris 
förklaringsvärde. 

Den andra frågeställningen, på vilket sätt multipla sociala roller är en tillgång 
eller börda för olika livsformer i vardagslivet, förutsätter en presentation av de 
fem livsformer som utkristalliserats ur det empiriska materialet (Enokson 2005a)1. 
De består av två tidfattiga livsstilar representerade av de karriärbundna och de 
omhändertagande. Två tidrika som består av de oberoende och de obehövda och 
en livsform som har en någorlunda balanserad livshållning i förhållande till tid 
och pengar; de balanserade. 

I korthet handlar ansträngningar och motiv för de karriärbundna 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 tillfälli-
ga strukturer och processer. Det lustfyllda lönearbetet har öppnat dörrar mot 
självförverkligande i form av klassresor, genom karriär i företag eller inom offent-
lig organisation. De obehövda är i första hand så i förhållande till arbetsmarkna-
den. Deras situation präglas av att de på grund av arbetslöshet eller långtidssjuk-
skrivning inte har en naturlig plats på arbetsmarknaden då deras resurser inte ef-
terfrågas. De är alla beroende av bidrags- och/eller försäkringssystemen för att 
klara försörjningen. Vidare handlar det om de oberoende som befinner sig utan-
för 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 för-
sörjer sig på eget kapital och privata försäkringar, i något fall delvis även ur det 
offentliga pensionssystemet. De omhändertagande har de karriärbundnas ar-
betsrelaterade bekymmer och de obehövdas ekonomiska. De har antingen ett 
människovårdande yrke, är ensamstående med vårdnad om barn eller befinner sig 
i en familjesituation som kräver omvårdnad av andra familjemedlemmar. Och till 
sist, de balanserade, som har relativt god balans mellan tid och ekonomiska re-
surser i vardagslivet. De har alltså en någorlunda jämn fördelning mellan arbete 
och privatliv i sina levnadsförhållanden. 

Dessa livsformer är inte fasta kategorier som intervjupersonerna är predestine-
rade att leva under. Tvärtom förändras de individuella livsvägarna över tid vilket 
tar sig uttryck i olika hemförhållanden och vilken anknytning individen har till ar-
betsmarknaden. Analysen visar att resultaten är beroende av vilken livsform som 
undersöks. De tidfattiga livsformerna (de karriärbundna och de omhändertagan-
de) är i regel mer utsatta för en aktiv stresshantering där ett högt arbetstempo 
med flexibla levnadsvillkor gör att det kan vara svårt att parera de krav som ställs 
i vardagslivet. Tidsbristen får också konsekvenser för de sociala relationerna i den 
mening att konflikter uppstår i rollhanteringen mellan arbets-, hem- och fritids-

                                                           
1 För en mer utförlig beskrivning av livsformerna och de resultat som framkom i undersökningen, 
se sidorna 113-126 i rapporten. 
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förhållanden. Försök görs för att kompensera genom att, till exempel, involvera 
familjen i det egna lönearbetet eller att köpa hushållsnära tjänster och tidsbespa-
rande teknisk utrustning. Svårigheterna att hantera de multipla sociala rollerna 
bekräftar rollstressteorin, men samtidigt finns det exempel på att ett högt arbets-
uttag inte leder till rollstress då kontroll och inflytande över en omfattande ar-
betssituation motverkar ohälsa. Ett socialt erkännande i en betydande samhälls-
position begränsar de multipla rollernas negativa effekter. Traditionella könsrolls-
attityder i hemförhållanden kan ge tydliga roller som motverkar rollstress. Så även 
att det kan vara socialt fördelaktigt att vara fattig på tid. Tidsbristen kompenseras 
då av ekonomiska och sociala fördelar.  

De som har lågt inflytande anser i högre grad att multipla sociala roller är en 
börda. Att hamna mitt emellan krav från kund/klient och överordnad ger roll-
stress i högre omfattning. Detta beskriver främst vardagen för den omhänderta-
gande livsformen. Trots en annan inställning till lönearbetet, det vill säga en mer 
solidarisk inställning där andra värden är motivet i arbetssituationen, förändrar 
inte det de knappa förhållanden de lever under, varken ekonomiskt eller tidsmäs-
sigt.  

Tidrika livsformer (de oberoende och de obehövda) uttrycker å sin sida fru-
stration över att vardagslivet innehåller för få sociala roller. För att uppnå rikare 
levnadsförhållanden bör sannolikt de multipla sociala rollerna inte begränsas, utan 
utökas. En mångfald som skulle öka livskvalitén för de tidrika. Det talar för att 
rollexpansionsteorin har högt förklaringsvärde för tidrika livsformer. Lönearbe-
tets normerande effekter individualiserar misslyckanden för de obehövda och be-
gränsar deras ekonomiska och sociala inflytande. Stängning av roller eller rollute-
stängande tendenser krymper levnadsvillkoren och vardagen upplevs som tom 
och innehållslös. Endast i undantagsfall kan de sociala rollerna expandera utanför 
arbetsmarknaden. Dessa svårigheter märks även hos de oberoende som trots att 
de gjort sig ekonomiskt oberoende söker sig tillbaka mot en arbetsmarknad de 
inte behöver för sin försörjning.    

De balanserade utgör en intressant livsform i sammanhanget då de lyckas upp-
rätthålla en någorlunda jämn balans mellan sina sociala roller i arbetet och privat-
livet. Kortfattat beror det bland annat på att de inte arbetar övertid, att ingen av 
de balanserade har små barn, att de har lätt för att anpassa sig till nya situationer 
och att de tidigare i livet ”gått i väggen” och fått omvärdera sina prioriteringar 
och sin livssituation.  

Vikten av att sätta in de multipla sociala rollerna i ett helhetsperspektiv kan 
inte underskattas. Arbetsträning kan till exempel vara en tillgång för många att 
komma tillbaka in i rollen som yrkesarbetande, men det kan samtidigt vara en be-
lastning om en skev rollfördelning skapar svårlösliga rollkonflikter i förhållande 
till övriga samhällsarenor. En rollkontextteori som tar hänsyn till resurser, kon-
troll över tiden, var i livscykeln personen befinner sig, förhållanden mellan könen 
och arbetstidens normativa ställning skulle kunna vara en väg mot en teoriutveck-
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ling på området. En utveckling där rollteoriernas förklaringsvärde i större omfatt-
ning är bundet till livsformernas förhållande till den självupplevda tiden. 
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1. Inledning 
Våra sociala rollers betydelse för bekräftelse kan knappast underskattas. Det kan 
inte heller lönearbetets centrala ställning när olika samhällspositioner ska skiljas ut 
från andra. Det visas inte minst i den falske brandmannens (Enokson 2005b) 
handlingskraft som den beskrivs i en kort notis i den lokala dagstidningen. En 
brandmans utrustning hade stulits från en station i Malmö. Spaningarna efter för-
övaren gav inte några resultat. Det gick en tid. Ingen tycktes ägna saken någon 
vidare tanke. Inte förrän en högt uppsatt chef inom kåren slog upp morgontid-
ningen. Och där var den. Uniformen. Och inuti uniformen fanns en man som 
hjälpte till vid ett röjningsarbete efter en trafikolycka. Det sades att denne falske 
brandman skulle ha dykt upp vid flera tillfällen och på samma sätt utfört en 
brandmans arbete. Men detta sattes det nu stopp för. Den högt uppsatte chefen 
grep efter telefonen och den falske brandmannen kunde identifieras och seder-
mera straffas för sitt tilltag.  

Notisen slutar – som notiser ofta gör – där den egentligen borde ta sin början. 
Frågan är naturligtvis varför någon kommer på tanken att stjäla en branduniform 
och gå in i rollen som en ”riktig” brandman? Vad har han för behov som skulle 
kunna tillfredsställas genom en sådan förvandling? Det mest uppenbara torde 
vara att han inte har något jobb och att han sökte en yrkesidentitet, ett sätt att 
leva, en färdig förpackning att krypa in i. Kanske just därför brandman; en ”rik-
tig” man som tämjer kaos och oreda. Den falske brandmannen söker något han 
hoppas finna utanför sig själv, en kostym med enkel passform som kan användas 
eftersom han annars skulle vara naken och identitetslös i mötet med andra män-
niskor. Hans försök att skaffa ett yrke (eller snarare yrkesidentitet) för tankarna 
till vår tids mediala lekar eller spel där de som medverkar genomgår en remarka-
bel förändring. Den mest iögonfallande varianten är ”extreme makeovers” där 
den medverkande inte bara stylas om och får en ny look (uniform), utan med 
hjälp av kirurgi och transplantat erhåller en ny kropp (identitet). Kanske visar det 
att självbilder har förtingligats och därmed blivit mer sårbara utifrån? Om man 
kan välja en stil, ta till sig ett koncept och köpa en identitet så kan man väl lika 
gärna stjäla en? Den falske brandmannen har i så fall förlorat sin sociala tillhörig-
het och på goda och tidsenliga grunder hittat en ny. Eller är det mer komplicerat 
än så? 

Falskt rolltagande kommer inte att studeras i detta arbete även om en dylik 
kartläggning skulle kunna ge överraskande resultat och visa på mer eller mindre 
desperata försök att passa in i ett samhälle som centrerar de sociala rollerna kring 
lönearbetet. Däremot ska mångfalden av roller som de flesta av oss använder i 
det dagliga livet belysas i en jämförande studie som ställer rollernas betydelse på 
sin spets. 

Den process som detta arbete är en slutprodukt av inleddes med en artikel 
(Enokson & Salonen 2004) som tog upp fördelningen av tid och pengar som ett 
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senmodernt samhällsproblem. Där inleddes en diskussion kring den växande so-
ciala klyftan mellan de tidfattiga, med förankring på en alltmer kvalificerad ar-
betsmarknad, och de tidrika som riskerar att marginaliseras i långvarigt utanför-
skap. Statistik visade bland annat att antalet lönearbetstimmar per sysselsatt mins-
kat och dessutom fördelats alltmer ojämnt i befolkningen. Arbetsmarknadens 
förändrade profil och krav ökade dessutom sjukskrivningarna och fick människor 
att lämna arbetsmarknaden i förtid. En ojämn fördelning av tid och pengar som 
inte bara kostar samhället miljarder varje år utan även för med sig personliga 
misslyckanden som får effekter i djupare social mening. Politiskt är åtgärderna för 
innanförskapets tidsmässiga gissel och utanförskapets knapphet på resurser 
bundna i två snäva policyfält där lite har gjorts för att se problemet som en sam-
manhängande helhet. Istället har kreativitet och resurser satsats på att hantera var 
sak för sig. Frågor som ställs i artikeln handlar dels om hur det kunskapsfokuse-
rade samhället förmår hantera denna växande klyfta, dels hur en polarisering av 
tid och ekonomiska resurser påverkar människors levnadsvillkor för hushåll i 
vardagslivet. 

Den sistnämnda frågan utvecklades och prövades empiriskt (Enokson 2005a) i 
ett lokalsamhälle där människors totala livssituation och marginaler i den själv-
upplevda tiden undersöktes. Arbetssituationen, hemförhållanden och fritiden blev 
tre viktiga arenor för att upptäcka brister och resurser i hushållen. I analysen 
framträdde fem sätt att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Tillsammans 
gav de empiriska belägg för att skillnader i tid och ekonomiska resurser skapade 
problem som var svåra att hantera på flera olika sätt. Skiftande levnadsvillkor på 
och utanför arbetsmarknaden visade kortfattat på följande resultat2: 

 
 De sociala nätverken har till övervägande del sin förankring i lönearbetet 
 De som står utan tidsliga och ekonomiska resurser är inte nödvändigtvis i en 

beroendesituation 
 Många förändringar som kräver mycket tid och mycket pengar sker samtidigt i 

livscykeln 
 Ohälsotalens orsaker behöver inte vara kopplade till arbetslivet 
 En obalans mellan tid och pengar i vardagslivet är ett hot mot jämställdheten 
 De karriärbundnas dominerande position i samhällsstrukturen får konsekven-

ser för andra livsformer 
 Samhällets individualiseringsprocesser skapar risker och krympande marginaler 

i vardagslivet 
 Utanförskapet har stark förankring i bristen på ekonomiska resurser 

 

                                                           
2 För en mer utförlig presentation av rapportens resultat, se sidorna 113-133 i Tid, pengar och sociala 
nätverk (Enokson 2005a). 
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Rapportens syfte var att undersöka vad vi som medborgare gör, och har gjort, för 
att disponera och påverka vår vardagsmiljö. Det har skett genom en kartläggning 
av hushållens upplevelser av såväl förutsättningar som effekter av sin tids- och 
resursfördelning. Arbetet med att åskådliggöra individers handlingsstrategier för 
att hantera obalanser mellan tid och pengar i sin vardag synliggjorde i analysen 
olika livsformers socioekonomiska och tidsrelaterade levnadsförhållanden. Det är 
en förutsättning att ha tagit del av det materialet (Enokson 2005a) för att tillgo-
dogöra sig och förstå de resonemang som teoretisk vidareutvecklas i denna kap-
pa, speciellt gäller det redovisningen och diskussionen i kapitel 3 och 4.  

Framöver kommer rapporten att refereras till som (Enokson 2005a) eller en-
dast som ”rapporten”.  Det var ur den tre spår framträdde som visade på hur 
fortsatt forskning skulle kunna utformas. I denna kappa ska ett av dessa spår föl-
jas upp, för om tid och pengar var utgångspunkten i rapporten framkom ytterliga-
re en dimension av vardagslivet som väcker intresse att utveckla teoretiskt. Resul-
taten visade på de sociala nätverkens och de sociala rollernas betydelse för balans 
eller obalans mellan arbetsliv och privatliv.  

Den kappa som ligger för handen utgör tillsammans med rapporten (Enokson 
2005a) min licentiatavhandling. Rapporten är tryckt i socialt arbetes rapportserie 
(2:2005) och innehåller det empiriska underlag som kappan relaterar till. Syftet är 
att med teoretiska frågeställningar granska och jämföra två konkurrerande teori-
bildningar som var för sig framhåller att multipla roller kan vara både en resurs 
och en börda för individen, något som företrädare för respektive teoribildning 
framhåller i sin forskning. I kapitel 2 jämförs rollstressteorin och rollexpansions-
teorin i syfte att granska teoriernas generaliserbarhet och förklaringsvärde.  

För att fördjupa förståelsen av empirin används dessutom teorierna som verk-
tyg för en analys av de slutsatser som presenteras i rapporten. I kapitel 3 används 
således rollstressteorin och rollexpansionsteorin för att analysera och tolka lev-
nadsmönster i vardagslivet för olika livsformers förhållande till sociala nätverk, 
multipla sociala roller och stress. Det handlar dels om de tidfattiga som har en 
mångfald av sociala roller på och utanför arbetslivet, dels om de tidrika som utan-
för arbetsmarknaden inte har samma utbredda sociala kapital. I inledningen av 
kapitel 3 görs en summering av rapportens förutsättningar och relevans i förhål-
lande till rollteorierna. Frågorna till vart och ett av kapitel 2 och 3 lyder: Är mul-
tipla sociala roller en tillgång eller en börda för individen? På vilket sätt avspeglas 
det för olika livsformer i vardagslivet? I kapitel 4, slutligen, förs en diskussion 
kring de resultat som framkommit och en avslutning som visar på vilken fortsatt 
forskning som kan vara intressant för framtida studier på området.  
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1.1 Stress eller expansion? 

I vårt vardagsliv gör vi bruk av sociala roller i olika sociala situationer. Jag har i 
rapporten (Enokson 2005a) koncentrerat mig tematiskt kring de roller vi har som 
yrkesarbetande, hemarbetande och de vi har i våra fritidsförhållanden. Jag har i 
dessa sammanhang berört föräldrarollen, rollen som vuxet barn i förhållande till 
egna föräldrar och rollen som delaktig i en organisation eller förening. Alla dessa 
roller påverkar våra liv och kräver att vi kan hantera olika sociala situationer utan 
att det uppkommer alltför stora rollkonflikter, konflikter som i sin tur kan ge 
upphov till olika former av stress, ohälsa och utbrändhet.  

Men en mångfald av sociala roller kan även sägas vara till gagn för vårt välbe-
finnande där möten med andra människor på flera olika arenor i vardagslivet kan 
uppfattas som något positivt och som dessutom förebygger ohälsa. När det gäller 
teorier kring våra multipla sociala roller ser det alltså ut som om de motstrider 
varandra.  

Rollstressteorin (Nordenmark 2004a) vill påvisa att det kan vara mycket stressan-
de att kombinera ett starkt engagemang i arbetslivet med ett starkt deltagande i 
familjelivet. De multipla sociala rollerna som förvärvsarbetande och hemarbetan-
de ställer krav på individen som är svåra att hantera. Dessa rollkonflikter kan leda 
till stressrelaterade symptom och en försämring av det psykiska välbefinnandet 
(se 2.1.1).  

Stress på grund av överkrav och översysselsättning med hög mental belastning 
är särskilt sjukdomsgenererande när det samtidigt finns ett litet eller begränsat be-
slutsutrymme i föräldraskapet. Multipla sociala roller leder till ständiga rollkonflik-
ter, individen går på högvarv vilket i kombination med ett litet handlingsutrymme 
ökar risken för mental ohälsa (se 2.1.2). 

En annan möjlig förklaring till att multipla roller kan vara ett problem är att 
traditionella könsrollsattityder till stor del präglar mäns och kvinnors beteende. 
Ett starkt engagemang i både förvärvsarbete och familjeliv strider i sådana fall 
mot ett traditionellt värderingssystem som till stora delar fortfarande är signifika-
tivt för vårt samhälle. Det skapas en spänning mellan det egna beteendet och om-
givningens förväntningar vilket kommer ur upplevelsen att den primära sociala 
rollen försummas. Det finns även resultat som visar att fördelningen av hemarbe-
tet är mer konfliktgenererande än den traditionella arbetsdelningen (se 2.1.3). Det 
finns även tecken på att multipla roller kan vara katalysatorer för depression och 
utbrändhet. Brist på tillhörighet och underliggande stressorer på och utanför ar-
betet kan bidra till detta (se 2.1.4). 

Det finns alltså ett antal studier som stöder rollstressteorin genom att visa hur 
multipla sociala roller ökar risken för rollkonflikt och stress. Men det finns även 
forskning som stöder rollexpansionsteorin (Nordenmark 2004a). I den framstår mul-
tipla sociala roller som något positivt för individen. Anhängare menar att ett 
starkt engagemang i både arbetsliv och familjeliv är bra för individens välbefin-
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nande (se 2.2.1). Traditionella teorier som bygger på symbolisk interaktionism 
framhåller att mellanmänsklig interaktion är en förutsättning för personlig utveck-
ling. Den sociala identiteten länkar individen till samhället mot bakgrund av 
strukturella faktorer som medlemskap och grupptillhörighet. Individen får en po-
sition i förhållande till andra och utvecklar en medvetenhet om de sociala roller 
som finns till hands. Dessa roller ger en existentiell trygghet lika mycket som en 
vägledning och riktning i livet. Multipla sociala roller förmedlar på så sätt resurser 
som motverkar stress och mental ohälsa. Det finns forskning som visar på svaga 
samband mellan rollkonflikt och stress. De undersökningar som idag görs på 
stress, menar man, är splittrad och används för önskvärda resultat. Det finns till 
och med forskning som ser ett positivt samband mellan stress och tillfredsställel-
se i arbetssituationen (se 2.2.2). 

Multipla sociala roller kan även vara en trygghet eller buffert när en misslyckad 
roll kan kompenseras med en annan. Ju fler sociala sammanhang individen är in-
volverad i, desto större är chansen till socialt stöd och goda sociala kontakter. En 
resurs som även underlättar att placera upp- och nedgångar i livet i ett större per-
spektiv (Nordenmark 2004a). 

1.2 Två teoretiska perspektiv 

Idag finns det två dominerande teoretiska perspektiv kring rollteorier; det struk-
tur-funktionalistiska och symbolisk interaktionism (Ashforth 2001). Struktural-
ister definierar roller ”as sets of behavioral expectations associated with given po-
sitions in the social structure” (Ebaugh 1988 s.18). Rollerna ses som funktionella i 
det sociala system som de är inbäddade i och är associerade till erkända rättighe-
ter och skyldigheter i en given social position (Parsons 1951, Merton 1957). Varje 
uppsättning roller, till exempel som förälder, make och anställd, representerar in-
nehavarens sociala position, en status som inte är associerad till en enstaka roll 
utan en ansamling av flera roller (Merton 1957 s.369). Ur Mertons perspektiv är 
det hur dessa roller struktureras i förhållande till de sociala och samhälleliga sy-
stemen som är väsentligt för det inbördes förhållandet mellan roll och individ.  
”For operating social structures must somehow manage to organize these sets 
and sequences of statuses and roles so that an appreciable degree of social order 
obtains” (Merton 1957 s.370). Den strukturalistiska synen på roller kan alltså ses 
som en uppsättning positioner i samhället som individer i större eller mindre ut-
sträckning har tillgång till för att reproducera sociala strukturer. 

Symboliska interaktionister definierar istället roller som framväxande och för-
handlingsbara överenskommelser mellan individer. Med utgångspunkt utifrån 
subjektiv perception och preferenser koordinerar individer beteenden och kom-
mer gemensamt fram till vad en specifik roll är och hur den ska definieras. Enligt 
Mead (1995) uppstår jaget ur en social process där multipla relationer spelar en 
viktig roll för både jagets och samhällets utveckling. Positioner i olika grupper 
hjälper oss till självidentifiering. ”Individen blir sitt eget objekt inom en organise-
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rad miljö av sociala relationer” (s.164). Det finns alltså ett ömsesidigt förhållande 
mellan individen och det samhälle hon lever i. Processerna förändrar både indivi-
den och samhället i den mening att de integreras och utvecklas tillsammans 
(Mead 1995). Att beteendet i sociala situationer är beroende av situationen menar 
även Goffman (1959) och visar på att dramaturgin i vardagslivet är det sätt vi pre-
senterar oss för andra. För Cooley (i Andersen & Kaspersen 1999) är individ och 
samhälle två aspekter av samma sak. Primärgruppen karaktäriseras av möten an-
sikte mot ansikte där nära relationer och samverkan är fundamentala beståndsde-
lar för bildandet av individens sociala natur. Samhället är på så sätt en ”organisk, 
medveten och levande helhet i konstant utveckling” (s.137). 

Sammanfattningsvis kan sägas att strukturalister ser rollernas funktion i rela-
tion till samhällsbärande strukturer som individen har mer eller mindre tillgång till 
beroende på position och status. Symboliska interaktionister menar däremot att 
rollerna är flytande och ett medel för gemensam förhandlingsbar förståelse i in-
teraktionen (Ashforth 2001).  

Sambanden mellan de teoretiska perspektiven och rollstressteorin respektive 
rollexpansionsteorin kan diskuteras. Rollstressteorin utgår i större utsträckning 
från den struktur-funktionalistiska skolan i den mening att rollerna definieras som 
relativt svårföränderliga. I dessa positioner kan förhandlingsutrymmet på indivi-
duell nivå vara begränsat vilket gör att det inte går att omförhandla dessa roller i 
någon större omfattning. De mellanmänskliga relationerna är emellertid inte ovik-
tiga för rollernas utveckling. Merton (1957) diskuterar t.ex. gruppens betydelse 
för skapandet av beteenden och värderingar där rollerna påverkas av normativa 
mönster och de konflikter som dessa skapar. ”Group boundaries are not necessa-
rily fixed but are dynamically changing in response to specifiable situational con-
texts” (Merton 1957 s.286). Att Merton betraktar grupprocesser som situations-
bundna och förändringsbenägna behöver emellertid inte betyda att individen har 
möjlighet att styra dessa processer. Företrädare för rollstressteorin poängterar just 
svårigheterna att hantera struktur- och grupprocesser som präglar rollhanteringen 
på individnivå (Sieber 1974, Goode 1960, Merton 1957). Förväntningar och plik-
ter som är associerade med en roll är ur det perspektivet starkare än individens 
möjligheter att omförhandla innehållet i dem. 

Rollexpansionsteorin är i det avseendet tydligt interaktionistiskt då den utgår 
från att rollerna kan omdefinieras i en social kontext tillsammans med andra. 
Multipla rollers positiva inverkan för hälsa och personlig utveckling kommer ur 
mellanmänsklig dialog och överenskommelser på en samhällsnivå där rollerna 
inte är färdiga produkter av en större struktur. Själva skapandet och medlandet 
mellan rollerna blir en del av den process som reproducerar samhällets sociala 
roller (Mead 1995). 

Det som debatteras idag är i vilken utsträckning instabiliteten i de multipla rol-
lernas sammansättning präglar individen i det post-industriella samhället (Hage & 
Powers 1993) och hur rollerna kan kompensera varandra när en misslyckad roll 
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kan lämnas för en annan som fungerar som resurs i andra delar av det sociala li-
vet (Nordenmark 2004a, Barnett & Hyde 2001, Sieber 1974). 

1.3 Gränser och definitioner 

Vad händer då när vi går in och ut ur olika roller i vardagslivet? Zerubavel (1991) 
beskriver gränserna som ”mentala staket” över vilka vi gör kognitiva hopp mellan 
olika kategorier, Nippert-Eng (1996) ser dem som socialt konstruerade ”linjer” 
som är dragna runt människor, aktiviteter och andra begrepp. Durkheim beskri-
ver gränsöverskridandet som att gå över en avgrund, Simmel som att korsa en 
bro. Gemensamt är att individuella rollskiftningar är en överskridande aktivitet 
genom att övervinna mentala gränser (Ashforth 2001). 

I andra ordalag ”sätter vi på oss olika hattar” eller låter ”två världar mötas” när 
vi byter roll eller integrerar flera roller med varandra. Det handlar om mentala 
gränser som skapas för att förenkla och ordna omgivningen. Dessa gränser sätts 
upp gentemot geografiska områden, historiska händelser, människor, idéer osv. 
Processen resulterar i att vi skapar tårtbitar av verkligheten som har speciell me-
ning för oss. Hemmet, arbetet och träningslokalen är exempel på sociala domäner 
som är skapade av denna form av gränssättning (Ashforth 2001, Hägerstrand 
1991) 

Roller och rollbyten sker i samspel med det omgivande samhället och skiljs åt 
av gränser som representerar olika värderingar, trosföreställningar, normer, stilar 
och tidsperspektiv. När flera olika roller integreras med varandra kan det vara 
svårt att hålla isär dem och när identifikationen med rollerna förändras så föränd-
ras även bilden av oss själva, något som kan upplevas som traumatiskt och skapa 
rollstress. I andra sammanhang kan en expansion av sociala roller vara en positiv 
upplevelse som berikar livet och ger det ny eller större innebörd. I båda fallen 
handlar rollövergångar eller rollalternering om rörelser mellan flera roller som in-
nehas samtidigt (Ashforth 2001). I denna undersökning är det rollerna mellan oli-
ka sociala domäner på jobbet, fritiden och i hemmet som utgör delar av indivi-
dens hela föreställningsvärld.  

1.3.1 Roller 

Om rollhantering är verkliga processer i vardagslivet härstammar termen roll från 
teatern och började dyka upp i sociologisk litteratur på 1920-talet. Tanken var att 
den skulle kunna sammanföra antropologi, sociologi och psykologi till en disci-
plin för att studera mänskligt beteende. Det var också då det vetenskapliga bruket 
av begreppet sociala roller delvis skildes från personen eller självet (Ashforth 
2001).  

Roller kan, som vi har sett, definieras och tolkas på olika sätt beroende på teo-
retisk inriktning. Hage & Powers (1993) menar att ”a role is a package of broadly 
recognized rights and obligations that define what would be expected of anyone 
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occupying a given position embedded within a system of social relations” (s.7).  
Hage & Powers (1993) strukturalistiska definition kompletteras i detta arbete med 
Ashforts interaktionistiska som innebär att rollen även är relaterad till utbytet 
med andra genom personliga relationer, institutioner eller andra sociala nätverk. 
Individen har en uppsättning roller som står i relation till en given social position 
och rollerna är inte statiska utan förändras över tid. När, till exempel, stereotypa 
karriärer inom ett och samma företag har blivit alltmer ovanliga, sker det roll-
övergångar mellan olika roller, det gäller även förändrade familjesammansättning-
ar och etniska sammansättningar (Ashforth 2001).  

Multipla roller är ett övergripande begrepp som innehåller alla de roller som 
män och kvinnor har i hemmet, på fritiden och i förvärvsarbetet (Nordenmark 
2004a, Ashforth 2001).  

Den uppfattning som dominerar forskningen idag, speciellt när det kommer 
till arbetsrelaterad rollhantering (Krantz et al. 2005, Fotinatos-Ventouratos & 
Cooper 2005, Norton et al. 2005, Nordenmark 2004b, Jésus Bravo et al. 2003, 
Englund 1999, Siegrist 1996, Donahue et al. 1993, Karasek & Theorell 1990), och 
rollhantering mellan könen (Nordenmark 2004a, Sharlach 2001, Moen & Yan 
2000, Steptoe et al. 2000, Penning 1998, Home 1997, Baxter 1992, Scanzoni & 
Fox 1980) visar att vissa roller får stå tillbaka för andra när alltför mycket tid 
spenderas i en specifik roll. I sådana fall kan det skapas rollkonflikter vilket har att 
göra med att det uppstår motsättningar mellan en persons förväntade skyldigheter 
i olika roller. Rollen som hemarbetande kan t.ex. få stå tillbaka för rollen som yr-
kesarbetande. Om kraven att upprätthålla flera roller samtidigt blir svåra att han-
tera, antingen av intern eller extern anledning, kan det leda till trauman och psy-
kisk ohälsa (Hage & Powers 1993).  

”Roles are growing more complex and more demanding […] As the number of hours 
demanded by one role expands, people are likely to feel they are shortchanging other roles 
by denying them the time they desire […] The gap is a measure of role strain and stress.” 
(Hage & Powers 1993 s.117) 

Inom forskningen kring roller finns det en rad engelska begrepp, mer eller mindre 
svåra att direktöversätta. Role conflict (Merton 1957) är en följd av oförenliga för-
väntningar som leder till tidsbrist och skapar motsättningar mellan olika sociala 
roller där en roll inkräktar och begränsar en annan. Goode (1960) introducerade 
termen role strain med tanke på att individen hamnar i rollkonflikter på grund av 
skyldigheter och krav i sociala relationer. Att fullgöra dessa skyldigheter på en 
samhällsarena skapar brister på andra. Role overload (Sieber 1974) handlar om den 
mängd roller som uppbärs av individen och den tid det tar att hantera dem. 

 Role conflict översätts i detta sammanhang med rollkonflikt medan role strain 
och role overload båda benämns som rollstress. Om min definition av rollkon-
flikt ska betraktas som motsättningar av förväntningar mellan en persons olika 
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roller, så är rollstress diskrepansen mellan den tid vi spenderar i en roll och den 
tid vi tycker att vi borde lägga ner i den.  

1.3.2 Stress 

Stress är ett begrepp som i detta sammanhang är knutet till individens sociala rol-
ler i hemmet, på arbetet och fritiden. Det finns arbeten eller andra livssituationer i 
dåliga psykosociala miljöer som tycks öka stressen och försämra hälsan på flera 
olika sätt. Det påverkar formerna för de sociala relationerna med reaktioner som 
ångest, nedstämdhet och oro. Man kan bli arg eller irriterad, tappa tron på sig 
själv och förlora förmågan att förändra negativa händelser i närmiljön. När stres-
sen blir kronisk är reaktionen många gånger depressiva symptom eller olika ång-
esttillstånd (Jeding et al. 1999). Stress kan i andra former upplevas som positivt, 
frigöra ämnen i kroppen (Allvin et al. 1998) och förstärka känslan av flow och att 
man i arbetssituationen är en del av något större (Csíkszentmíhalyi 1990, 1992). I 
sådana fall kan stress leda till en tillfredsställande arbetssituation (Nicholson & 
West 1988). Det är därför viktigt att skilja på långvarig och kortvarig stress. En-
skilda utbrott av akut stress skadar inte, men upprepade stressreaktioner i var-
dagslivet gör att man går in i ett tillstånd av kronisk stress (Jeding et al. 1999). Det 
sker i situationer där det utvecklas en låg känsla av tillhörighet och brist på socialt 
stöd (Choenarom et al. 2005), när stressen eroderar graden av stöd från omgiv-
ningen (Ensel & Lin 1996) och när kroppen överexponeras utan tillräckligt lång 
tid för återhämtningsperioder med vila (Allvin et al 1998). 

I detta arbete definieras stress enligt Allvin et al. (1998) som menar att det i 
grund och botten finns två olika sätt att hantera omgivningens krav. Vid aktiv 
stresshantering ökar puls och blodtryck samtidigt som produktionen av hormonerna 
adrenalin och noradrenalin stimuleras. Om individen ständigt måste kämpa för att 
kontrollera stressituationer med nya krav tvingas dessa system till ständig aktive-
ring. Det kardiovaskulära systemet överdimensioneras med högt blodryck, hjärt-
infarkt och stroke, men även muskelsmärta på grund av långvarig muskelspän-
ning, som följd. Det är också denna stresshantering som åsyftas i majoriteten av 
de undersökningarna kring multipla roller och stress som framförts av företrädare 
för rollstressteorin.  

Vid passiv stresshantering aktiveras istället det hypofysstyrda binjuresystemet med 
en ökad produktion av stresshormonet kortisol och sänkt produktion av olika 
hormoner. Dessa reaktioner växer fram med oro, uppgivenhet, ångest och de-
pression. Hälsoriskerna gäller hjärta, kärlsjukdomar, diabetes och vissa kognitiva 
funktioner som t.ex. minnet.  

Vid akut stressbelastning aktiveras dessa båda system för att skydda kroppen 
och anpassa den till nya krav och situationer. Riskerna för stressrelaterad ohälsa 
uppkommer när systemen överexponeras under alltför lång tid utan tillräcklig vila 
och återhämtning (Allvin et al 1998). För tidfattiga livsformer är det främst följ-
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derna av en aktiv stresshantering som får konsekvenser för hälsan medan de tid-
rika livsformerna lever med följderna av en passiv stresshantering. 

1.3.3 Tiden 

När vi talar om tid kan vi göra det på flera olika sätt. Vi kan säga att ”det var på 
tiden”, att något hände ”i rätt tid” eller att man har ”ont” eller ”gott om tid”. I 
dessa fall har tiden ett individuellt, subjektivt värde. Vi talar då om den självupp-
levda tiden eller det subjektiva tidskapitalet, skiljd från den objektiva som indelad 
i timmar, minuter och sekunder mäter tidens gång mekaniskt. Det är den själv-
upplevda tiden som gör att vi kan säga att tiden går fort eller långsamt och i vil-
ken utsträckning vi tycker oss ha tid över för annat än de skyldigheter vi har att 
bemästra. En del av resultatet som följer i rapporten visar att det finns en obalans 
mellan olika livsformers självupplevda tid i vardagslivet (Enokson 2005a). 

Tiden är ingen resurs som kan sparas och användas vid ett senare tillfälle och 
ska därför betraktas som ett begrepp (Lundmark 1993). Däremot kan den omsät-
tas i arbete och säljas som lönearbete, men bara under förutsättning att det finns 
en efterfrågan och ett behov av vad individen kan uträtta under sin ”arbetstid” 
(Furåker 1991). Tiden är i den bemärkelsen en potentiell eller sekundär resurs 
som kan komma till användning under förutsättning att vissa primära resurser, 
som specialkunskaper inom ett visst område eller psykisk som fysisk uthållighet, 
står i paritet med vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det för med sig att ett 
generellt stort tidskapital sällan är en tillgång utan primära resurser. God tillgång 
på tid kan tvärt om ha en negativ inverkan på individens status och i avsaknad av 
t.ex. arbete upplevs tiden som tom och innehållslös (Enokson 2005a). Det har att 
göra med att arbete betraktas på en marknad som vilken vara som helst. Männi-
skors tid i lönearbetet förvandlas till varan arbetskraft i kommodifieringsproces-
ser där välfärdssamhället är till för att de-kommodifiera personer eller grupper i 
samhället genom att erbjuda inkomsttrygghet och ett skydd mot arbetslöshet, 
sjukdom och ålderdom (Esping-Andersen 1990). Flera forskare (Gorz 2001, Bar-
tilsson et al. 2000, Furåker 1996) menar emellertid att arbetsmarknadspolitiken är 
inriktad på att bevara individens varustatus genom att kommodifiera dem som 
aldrig varit inne på arbetsmarknaden och re-kommodifiera dem som tidigare haft 
arbete, detta trots att vi inte vet om de åtgärder som riktas mot arbetslösa gör nå-
gon nytta (Ulmestig 2006). Arbetslinjen bjuder inga alternativ till tanken på ett 
”arbete för alla” vilket gör att den självupplevda tiden värderas utifrån arbetsför-
måga och värde på en konkurrerande arbetsmarknad. Försöken att re-
kommodifiera människor som inte får plats i produktionen, in i den socialt domi-
nerande arbetstiden, är för den skull varken rimligt eller nödvändigt (Bauman 
1999, Gorz 2001). Men det sker eftersom uppslutningen kring tidsorganiseringen 
och tidspressen gör att tiden får en moralisk aspekt då den markerar kollektivets 
normer (Englund 1991, Berg Eriksen 2000). Dessa normer premierar inom allt 
fler områden en snabb tidsrytm, inte minst i arbetslivet där krav på flexibilitet och 
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förändringsbenägenhet präglar arbetslivet och bidrar till stressrelaterad ohälsa 
(Gustafsson & Lundberg 2004, Aronsson et al. 2000, Lindwall & Skogman Tho-
ursie 2000, Marklund & Wikman 2000). Följden blir att den inre, självupplevda, 
tiden kommer i otakt med de krav och de förväntningar som ställs i den yttre. 
Det gäller för såväl tidfattiga som tidrika livsformer. En skillnad är att för karriär-
bundna livsformer kan bristen på tid betraktas som statusgenererande och där-
med en resurstillgång (Enokson 2005a). En annan är givetvis att de tidfattiga livs-
formerna upplever att tiden går för fort. Filosofiska, andliga och praktiska meto-
der söks för att fånga dagen eller varva ner, minska stressen och finna sig själv i 
ett högt levnadstempo. För tidrika livsformer går tiden alldeles för långsamt. Den 
upplevs som tom och innehållslös och metoder som vardagliga rutiner i hemmil-
jön eller nödvändiga ärenden i lokalmiljön används för att föra den narrativa 
självberättelsen framåt. Tidsbrist kan liksom för mycket tid bli en börda som i sin 
tur präglar hela livssituationen för den enskilde (Enokson 2005a).  

1.3.4 Livsformer 

De fem livsformer som framkom i analysen av intervjumaterialet gestaltas av de 
karriärbundna, de obehövda, de oberoende, de omhändertagande och de balanse-
rade (Enokson 2005a). Livsformsbegreppet relaterar till en vetenskaplig kontext 
som synliggör gemensamma materiella villkor i ett samhälle och undersöker re-
gelbundna mönster som individer och hushåll uppvisar i givna situationer för att 
lösa uppgifter i vardagslivet. Livsformsanalysen utgår från att det finns kvalitativa 
kulturella skillnader mellan grupper av människor i samhället. Dessa skillnader är 
inte på något sätt slumpartade utan resultat av sociala strukturer som är konstitu-
tiva för samhället självt. Livsformerna utgör grundläggande sociala drivkrafter 
och livsformsanalysen kan förklara orsakerna till en mängd sociala fenomen och 
företeelser, allt ifrån individuella attityder och handlingsmönster till strukturella 
processer (Jacobsen & Karlsson 1993 s.13-25).  

Livsformsbegreppet gör sig bäst för analys av kontraster mellan olika sociala 
skikts sätt att leva (Tyrkkö 1999) och är en metod som söker de konstruktioner 
och de former av levnadssätt som visar på skilda livsformers vardagsliv och olika 
krav på samhället (Jacobsen & Karlsson 1993 s.51). Det är ett teoretiskt, abstrakt 
och strukturellt begrepp och handlar inte om grupper av konkreta människor 
utan om en metod för att analysera och förklara sociala fenomen. Livsformsana-
lysens syfte är att finna faktorer i livsmiljön som är viktiga i människors hand-
lings- och strategival på arbetsmarknaden och i livsmiljön. Livsformsanalysens 
mål är att finna de generativa mekanismer som påverkar människors levnads-
mönster och förståelse av sig själva och sin omvärld (Gillberg & Stenborg 2002 
s.14-18). 
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”Livsformsanalytikerna menar att det inom varje samhälles grundläggande struktur 
finns undergrupper som har kvalitativt helt olika förhållningssätt till arbetets prioritet 
och innehåll kontra familj och fritid.” (Sökjer-Petersen 2003 s.6)  

Ursprungligen har livsformsforskningen i Skandinavien i första hand bedrivits av 
etnologer i Köpenhamn. Där undersöker Höjrup de strukturer och relationer 
som ligger till grund för människors vardagsliv. Den har sitt ursprung i välfärds-
forskningen med fokus på lokala premisser och perspektiv. I De glemte folk (1983) 
visar han på stora skillnader i levnadsmönster i befolkningen och kampen för 
dessa livsformer i samhället. Höjrups indelning bestod ursprungligen av den lant-
liga livsformen, den urbana livsformen, den borgerliga livsformen och den karri-
ärbundna livsformen. Han beskriver livsformerna som förändringsbenägna i för-
hållande till omkringliggande existensbetingelser och syftet är att skildra vad som 
är karaktäristiskt i en livsform med hjälp av vardagsideologiska begreppssystem, d 
v s en betraktelse av människors sätt att äta, sova, arbeta, slappna av, bo etc (Höj-
rup 1983). I Sverige har forskningen vidareutvecklats av en forskargrupp vid 
Karlstad universitet som förutom analysen av arbetsformer har utvecklat ett sätt 
att betrakta livsformsrelaterade skillnader mellan könen (Sökjer-Petersen 2003 
s.7). 

I rapporten och i denna kappa används begreppet livsformer för att beskriva 
skillnader i lokalsamhällets sociala strukturer. Det innebär inte att jag kommer att 
göra en livsformsanalys i traditionell bemärkelse. Snarare är jag inspirerad av livs-
formsanalytikernas sätt att diskutera olika sociala levnadsmönster och livsbeting-
elser i vardagslivet i förhållande till strukturella processer. Inte minst de olika 
krav, behov och resurser som livsformerna har/inte har tillgång till i samspel med 
det omgivande samhället. Ett annat skäl till att inte använda livsformsanalysen i 
traditionell mening är att den ursprungligen endast är koncentrerad till olika ar-
betsformer. Problemet är att de olika arbetsformer som Höjrup och Jacobsen & 
Karlsson utvecklar inte tar hänsyn till livsformer som befinner sig utanför ar-
betsmarknaden. Det är alltså inte lönearbetet, eller produktionsförhållandena, 
som är utgångsläget för min undersökning, även om lönearbetet har en viktig 
plats i analysen av livsformernas vardagliga uttryck. Det är levnadsförhållandena i 
stort, alltså även tidrika livsformer som står utanför arbetsmarknaden som ingår i 
studien. På så sätt utvecklas analysen till att även innefatta de som självmant har 
lämnat arbetsmarknaden i arbetsför ålder och de som ofrivilligt hamnat i arbets-
löshet och/eller förtidspension/långtidssjuk-skrivning. I min undersökning är 
dessa livsformer representerade av de oberoende och de obehövda.  

Det ska också sägas att det livsformsbegrepp som används inte är statiskt vil-
ket betyder att individer inte är fastlåsta eller predestinerade att tillhöra en specifik 
livsform. Tvärtom kan det över tid ske både överlappningar och byte av livsform 
beroende på var i livscykeln man befinner sig eller om individen hamnar i exem-
pelvis arbetslöshet eller sjukskrivning. Det gäller givetvis även det omvända; att 
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individen återkommer eller träder in på arbetsmarknaden efter t.ex. arbetslöshet 
eller studier. 

1.3.5 Modern, senmodern och postmodern samhällssyn 

Inom de samhällsvetenskapliga institutionerna pågår ständigt en debatt om vilka 
vetenskapsteoretiska inriktningar som gör sig bäst för att betrakta världen. En 
trend är att relativistiska och konstruktivistiska perspektiv har blivit alltmer accep-
terade medan mer traditionella, som hermeneutiken och fenomenologin, har för-
lorat sin självklara dominans. Eftersom ett senmodernt samhällsbegrepp åter-
kommer i detta arbete ska jag här positionera det i förhållande till det moderna 
och det postmoderna. En fråga som i sig skulle kunna vara föremål för ett av-
handlingsarbete, men som här avgränsas till kunskapssyn och rationalitetsbegrep-
pet.  

Modernitetens framsynta strävan är starkt förbunden med framstegstanken 
och det mänskliga förnuftets och rationalitetens förmåga att skapa frihet. Det 
modernas projekt skulle eliminera ovissheten och ambivalensen, något som inte 
så enkelt lät sig göras (Lyon 1998 s.31). Samtidigt växte det nämligen fram pro-
blem och differentieringsprocesser som skapade konflikter i såväl produktions-
förhållandena som kunskapsutvecklingen. I den bemärkelsen är det postmoderna 
en reaktion på modernitetens försvagning där vetenskapsfilosofin övergett tanken 
på att vetenskapen bygger på en fast grund av iakttagbara fakta (Lyon 1998 s.14-
16).  

En postmodern kunskapssyn har länge hävdat att det inte finns någon rationell 
inomvetenskaplig grund för kunskap. Det som anses vara god forskning är bero-
ende av maktförhållanden och vad som inom ämnet är allmänt accepterat. En 
komplex uppfattning om vad forskning egentligen är ställs mot en traditionell ve-
tenskapsteoretisk kunskapssyn (Wallén 1996 s.11). 

Postmodernismen kan kortfattat beskrivas som ett angrepp på det enhetliga 
(Alvesson 2003). Flera inflytelserika intellektuella (Baudrillard, Derrida, Foucault, 
Lyotard) såg sig motiverade att uppmärksamma representationens kris, frånvaron 
av säkra grundvalar för kunskap, språkets, diskursernas och texternas analytiskt 
centrala roll och otillräckligheten i antagandet om ett rationellt autonomt subjekt. 
Postmodernismen slår mot grundpelarna i det västerländska tänkandet och är en 
reaktion mot modernismens upplysningstradition som karaktäriseras av en allmän 
kulturell inriktning som sätter sin prägel på samhällets sociala institutioner. Post-
modernismen pekar på konstruktionen av den sociala verkligheten, flytande iden-
titetsbildningar och upplösningen av en objektiv verklighet till ett sanningsbe-
grepp av partiell karaktär. Alvesson påpekar att postmodernismen är en reaktion 
på modernismen, inte något som kommer efter och ersätter den. Gränserna mel-
lan olika discipliner är något som postmoderna förespråkare försöker eliminera 
(Alvesson 2003 s.15-19).  
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Ur en kunskapssyn som ser varje försök att finna mönster som en mer eller 
mindre godtycklig ordning växer en relativistisk syn fram som står i kontrast till 
de moderna kriterierna på vad vetenskap är och hur den kan användas. Men 
postmoderniteten handlar inte bara om yta och tecken i en värld som uppstått ur 
det moderna samhällets spillror. Denna studie är ett exempel på att försöken att 
se mönster inom ett visst problemområde kan ta motstridiga uttryck och ge dia-
metralt olika tolkningsmöjligheter. Detta är ett vetenskapligt (inte bara veten-
skapsfilosofiskt) problem. Att begreppet senmodernt samhälle kommer att an-
vändas framför modernt eller postmodernt beror på att jag trots vetenskapsteore-
tiska och vetenskapsmetodologiska motsättningar inte upplever att rationalitets-
begreppet har tjänat ut som ett verktyg för ökad kunskap och medel för föränd-
ring, trots uppenbara förskjutningar av kunskapssynen under 1900-talet. Det be-
ror i huvudsak på att det postmoderna ofta sätts upp som en antites gentemot det 
moderna utan att det tillförs hållbara alternativ. Samtidigt har många av de mo-
derna förklaringsmodellerna spelat ut sin roll i ett senmodernt samhälle. Arbets-
marknaden och socialpolitiska fält innehåller system som var anpassade en hög 
industriell produktion med relativt låg arbetslöshet och en monokulturell syn på 
det svenska samhället. Dagens utmaningar kräver förändrade medel i kamp om 
kunskap och utveckling kring frågor som arbetslöshet och andra ojämlikhets-
mönster som sjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa. Kortfattat är alltså en 
senmodern begreppsframställning en markering mot postmodernitetens defensi-
va kritik och modernitetens svårigheter att hantera nya problem. 

1.4 Roller ur ett större perspektiv – innanförskap och utanförskap 

I vardagslivet har organisationer och politiska beslut koloniserat flera av livets 
sfärer som en gång definierats som privata eller informella såsom barn- och äld-
reomsorg. Det har resulterat i en mångfald av roller som utspelas i vardagslivet, 
både på arbetsmarknaden och på fritiden (Ashforth 2001). Denna multiplicitet 
har skapat svårigheter och motstridiga krav som rutinmässigt lagts på många 
människors axlar, såväl på arbetet som i hemmet (Hochschild 1997, Shor 1991). 
Det har även skett en segmentering mellan hemmet och arbetsplatsen (Shamir 
1992), speciellt i fall där organisationer handlat som om familjeliv inte existerar 
och indirekt tvingat anställda att söka personliga lösningar på problemet (And-
rews & Bailyn 1993). Senare forskning har visat att det på vissa håll har utvecklats 
en linje som tillåter flextider, rekreation, barntillsyn, olika former av avdrag och 
teknisk utrustning vilket gjort att hemmet och andra platser också har förankrats i 
arbetsplatsen (Glass & Estes 1997). Kortfattat har många organisationer och fö-
retag utvecklat en ökad integration mellan lönearbetet och tidigare personliga livs-
rum. Det har bidragit till att rollerna i arbete och privatliv har flutit ihop. Dessa 
krafter – spridningen av det offentliga in i det privata och den uppkomna otydlig-
heten mellan rollerna – utmanar dels människors möjligheter att byta roller och 
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dels deras vilja att segmentera dem eller införliva dem i den egna personligheten 
(Ashforth 2001).  

Men det finns även exempel på att roller kan förändras över tid och istället bli 
färre. Utanförskapets livsformer för de obehövda är ett exempel på att de föränd-
ringsbenägna arbets- och vardagssituationer som präglar många människors liv 
inte gäller alla. Ebaugh (1988) visar att många lämnar sociala roller utan att ha 
övervägt något alternativ. Hon kommer fram till att det är mindre troligt att vi ak-
tivt söker en roll som arbetande om framtiden är mer skrämmande än det otill-
fredsställande nuet, om valet kan återkallas eller inte har stor betydelse, om det 
finns chans att säkerställa ett tillfredsställande alternativ, om arbete inte är av 
centralt intresse eller om det finns buffertar med ekonomiskt och socialt stöd från 
annat håll. Det kan också vara tryggt att undvika det okända och rädslan för att 
misslyckas. Ju längre en individ stannar i en roll, ju fler aspekter av livet kommer 
också att flätas samman med den rollen. En sådan stängning av rollen skapar inakti-
vitet och det krävs starka skäl eller stimuli för att överge den. Det handlar i såda-
na fall inte om att tillhandahålla alternativa roller, även om det bästa alternativet 
värdesätts högre än det rådande måste det kunna kompenseras för oförutsägbara 
konsekvenser (Ebaugh 1988). 

Det finns även exempel på stagnering då individen inte har utvecklat nödvän-
diga nätverk eller färdigheter för att utforska andra möjliga roller. Rollutestängande 
sker vanligtvis då individen är stämplad eller stigmatiserad och upptagen av en 
annan roll (Henson 1996). Det sker även om rekrytering till rollen (t.ex. arbetsrol-
len) är begränsad till en liten del av befolkningen, om antagandet av en viss roll 
kräver utveckling (t.ex. utbildning), eller om man tolkar sin egen narrativa livsbe-
rättelse så smalt att alternativ inte ens är tänkbara (Nicholson 1993).  

På detta sätt ser vi hur vardagslivets roller och rollfördelning mellan olika livs-
former i samhället kan se väldigt olika ut. För vissa, som i sina sociala roller stöter 
på motstridiga krav mellan arbetet och hemmet, har integreringen av arbetsliv 
och privatliv bidragit till otydlighet i tidsanvändningen och ökat rollkonflikterna – 
trots försök att kompensera med teknisk utrustning och andra välfärdsstatliga 
lösningar som t.ex. barnomsorg och olika former av ekonomisk kompensation. 
För andra med få sociala roller, som inte är delaktiga i ett hektiskt arbetsliv och 
som står utan de sociala resurser som bygger upp självförtroenden och initiativta-
ganden, kan det av rädsla skapas murar mot omvärlden som av flera orsaker kan 
vara svåra att ta sig över.  

I kapitel 3 är de obehövda ett bra exempel på vilka svårigheter en livsform 
med få sociala roller lever med i vardagslivet. Men innan dess ska våra sociala rol-
lers betydelse belysas ur två teoretiska perspektiv; rollstressteorin och rollexpan-
sionsteorin.
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2. Rollstressteorin och rollexpansionsteorin 
I detta kapitel ska den första av de båda frågeställningarna diskuteras: Är multipla 
sociala roller en tillgång eller en börda för individen? Forskning i respektive teori-
bildning ska presenteras och jämföras. Företrädare för rollstressteorin resonerar 
kring rollhantering på flera olika arenor i vardagslivet där förhållanden på arbetet 
och i hemmet kan vara föremål för rollkonflikt och bidra till stress och ohälsa. 
Det kan även handla om rollstress i förhållande till föräldraskapet och könsrolls-
attityder. Företrädare för rollstressteorin ser konflikterna mellan multipla roller i 
vardagslivet som en källa till psykisk och fysisk ohälsa vilket bl. a tar uttryck i för-
slitningsskador, depression och utbrändhet. 

Företrädare för rollexpansionsteorin uppfattar däremot multipla roller som en 
tillgång och menar att de berikar livet på ett sätt som förstärker grupptillhörighe-
ten, länkar individen samman med andra och förstärker den sociala identiteten. 
Rollerna ger även positioner som är viktiga för interaktion och utveckling till-
sammans med andra. Dessa roller ger existentiell trygghet och vägledning i livet 
vilket motverkar stress och ohälsa. De menar också att multipla sociala roller kan 
fungera som en buffert när en misslyckad roll kan kompenseras med en annan. 

I slutet av kapitlet diskuteras de frågor som motsättningarna mellan dessa båda 
teorier väcker i form av generaliserbarhet och förklaringsvärde. 

2.1 Rollstressteorin 

Flera modeller har försökt fånga sambanden mellan arbetsbörda, tidspress och 
ohälsa och mönstren verkar skifta med position på arbetsplatsen, arbetsuttag, 
hemförhållanden, ålder och kön. Ur den forskning som gjorts när det gäller ar-
betsrelaterad ohälsa framkommer flera olika teoretiska modeller. En första bygger 
på att små möjligheter att besluta över sin egen arbetssituation ger arbetsrelaterad 
stress och kan vara en källa till ohälsa (Karasek 1979). Den andra är koncentrerad 
på att dåligt socialt stöd på arbetsplatsen kan skapa liknande problem (Karasek & 
Theorell 1990). En tredje modell visar att en diskrepans mellan krav och belö-
ningar på arbetsplatsen har en negativ effekt på hälsan (Siegrist 1996, de Jonge et 
al. 2000). Senare studier (Marchand et al. 2005) visar att yrkespositionen på ar-
betsplatsen spelar en begränsad roll i sammanhanget. Positionen i anslutning till 
vardagslivets strukturer i stort och personliga egenskaper påverkar riskerna för 
psykisk ohälsa. Något som antyder att det finns andra orsaker utanför arbetssitua-
tionen som måste belysas för att komma närmare en förklaring av problemet. Ar-
betsliv och privata omständigheter och förhållandena mellan dem måste tas i be-
aktning när stressrelaterad ohälsa ska undersökas, både när det gäller män och 
kvinnor (Merchand et al 2005).  
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2.1.1 Rollstress i arbets- och hemförhållanden 

Donahue et al. (1993) visar i en studie att en hög differentiering i självbilden mel-
lan olika roller bidrar till stress, sämre hälsa och självkänsla. Samtidigt visar Svärd 
et al (2002) att höga krav på effektivitet och ekonomisk konkurrens kan ge otryg-
ga anställningsförhållanden som är påfrestande för den anställde. I ett uppdrivet 
arbetstempo kan det uppstå förväntningar som är större än vad den anställde 
förmår svara upp till (Svärd et al. 2002). 

Englund (1999) pekar på att 900 000 svenskar uppger att de hade sådana be-
svär av lönearbetet att det var svårt att utföra det dagliga hemarbetet. Av dem 
uppgav 300 000 personer (7 % av de arbetande) att de varit sjukskrivna eller haft 
sjukbidrag på grund av besvär på arbetet. Undersökningen visar på ett alltmer 
pressat arbetsliv där stress och andra psykiska påfrestningar är orsak till arbetsre-
laterade besvär i stor utsträckning, men också att tung manuell hantering och på-
frestande arbetsställningar är nästan lika vanligt. Resultatet visar att arbetsgivarna 
ur ett arbetsmiljöperspektiv måste göra bättre konsekvensanalyser innan perso-
nalneddragningar och annan omorganisation genomförs för att komma tillrätta 
med den arbetsrelaterade stressen (Englund 1999). 

Det organiserade förpliktigandet i arbetslivet är dessutom tämligen immunt 
mot influenser och krav från vardagslivets övriga arenor (Rendall 1988). Men det 
finns stora skillnader mellan män, kvinnor och social klass när det kommer till 
upplevelsen av stress på arbetsplatsen. Fotinatos-Ventouratos & Cooper (2005) 
menar att stress är ett komplext problem då reaktionerna på olika stressorer är 
inbördes olika. Skillnader vad gäller kön, arbetsmiljö och socioekonomisk status 
är de faktorer som framförs som viktiga för att få en tydligare bild av problemet. 
Kvinnors höga ohälsotal kan delvis förklaras med att de är mer öppna än män 
angående symptom på stress. Kvinnor är också i högre grad bekymrade över 
både hem och arbete. Trots det faktum att kvinnor i större utsträckning kommit 
ut på arbetsmarknaden har inte rollfördelningen i en traditionell familjemodell 
förändrats i samma utsträckning. Hög autonomi på arbetet leder till lägre stress 
för båda könen. Långa arbetsdagar i en ofördelaktig arbetsmiljö leder däremot till 
ökad stress (Fotinatos-Ventouratos & Cooper 2005). Norton et al. (2005) kom-
mer dessutom fram till att ökad stress bland kvinnor minskar förmågan att hante-
ra sociala roller som förälder, mor, maka och anställd, vilket i sin tur påverkar hur 
hon definierar sig själv. Det synliggörs då stressen på jobbet ökar och försämrar 
förmågan att hantera rollen som anställd. Erfarenheter av stress härleds till sämre 
rollhantering och minskad identifikation med rollen, något som även påverkar 
självbilden. I motsvarande grad är erfarenhet av belöning i rollen som anställd 
något som upplevs som mindre stressande och ökar identifikationen med rollen. 
Det finns alltså ett samband mellan skickligheten att hantera stressande och/eller 
belönande rollerfarenheter och hur rollen kan införlivas i självbilden över tid. 
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Att stressen i arbetsförhållanden kan sätta sin prägel på hemförhållanden visar 
även Pittman et al. (1996). De kommer fram till att stress utanför hemmet är ett 
hinder för hushållsarbetet och att den stress som uppkommer på jobbet kan spilla 
över i våra hemförhållanden och påverka fördelningen av hemarbetet. Den kan 
även spilla över från en dag till en annan. Något som gäller för såväl män som 
kvinnor. Bolger et al. (1989) bekräftar dessa resultat och visar vidare att stressen 
smittar av sig hos gifta par både från hemmet till arbetet och tvärtom. Rollstress i 
en roll riskerar alltså att leda till rollstress i en annan. Författarna menar vidare att 
stress från arbetet till hemmet förekommer både för män och kvinnor. Följden 
blir att partnern till de med hektiska arbetsdagar tar större ansvar i hemmet, spe-
ciellt kvinnor kompenserar för sin äkta hälfts höga arbetstempo. 

Baxter (1992) menar att kvinnors problem är att gränserna mellan betalt och 
obetalt arbete i hemmet är tydligare för män. När det betalda arbetet ökar i om-
fattning minskar hemarbetet. Kvinnor följer inte samma mönster. För dem behö-
ver inte längre arbetsdagar reducera hemarbetet i samma omfattning utan leder 
istället till mer tid för barnen i hemmet som kompensation för de långa arbetsda-
garna. I en ond cirkel av kompensationer och dåligt samvete utvecklas rollkon-
flikter som är svåra att hantera utan förändringar i tidfördelningen mellan könen 
och mellan lönearbete och hemarbete.  

Det kan också vara så att rörligheten på arbetsmarknaden för med sig att ett 
stort antal människor är nykomlingar på sina respektive arbetsplatser. De upple-
ver större ängslan och oro vilket leder till stress som en följd av att börja arbeta i 
en ny organisation (Jésus Bravo et al. 2003) 

I en longitudinell studie kommer Nordenmark (2004b) fram till att höga mul-
tipla krav från både arbets- och familjeliv ökar risken för utbrändhet. Både män 
och kvinnor upplever större anspänning när de är utsatta för multipla krav, men 
det är bara kvinnor som vill minska sin betalda arbetstid. 40 % av alla heltidsarbe-
tande kvinnor med barn i undersökningen skulle vilja förkorta sin arbetstid. 

2.1.2 Rollstress och föräldraskap 

Stress kan skapas i oklara förväntningar och traditionella könsföreställningar i rol-
ler på hemmet och jobbet. Men familjesituationen i stort kan även den vara för-
knippad med psykisk ohälsa. Steptoe et al. (2000) upptäckte ingen skillnad i blod-
tryck och hjärtfrekvens över arbetsdagen i relation till civilstånd och familjestruk-
tur. Däremot var blodtrycket högre hos föräldrar och lägst hos singlar utan barn. 
Undersökningen visar att rollkonflikter i familjeförhållandena kan ha ett samband 
med stress och ohälsa.  

Då det finns ett begränsat antal buffertar för krävande arbets- och hemförhål-
landen för arbetande föräldrar med barn efterlyser Sharlach (2001) en stressmo-
dell, speciellt för par med barn under 6 år, med krävande arbeten och dåligt soci-
alt stöd, både när det gäller barnomsorg och på arbetsplatsen. Hans undersökning 
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ger signifikans åt att dessa föräldrar lever med ofördelaktiga resurser som försvå-
rar möjligheten att hantera den rollstress de är utsatta för.  

Penning (1998) finner i sin analys få samband mellan multipla roller och ohäl-
sa. Ett undantag är dock kvinnor med barn som upplever en högre grad av stress 
än män när det gäller att ta hand om barnen.  

Belle (1982) visar med sina något överraskande resultat att kvinnor med låg 
inkomst som har ett stort socialt nätverk lider mer av ohälsa än de med ett mind-
re nätverk. Det kan, enligt Belle, bero på att omsorg över andra kan upplevas som 
stressande när man själv är behövande. Home (1997) har kommit fram till delvis 
motsatta slutsatser då han undersökt studerande kvinnor som samtidigt har an-
svar för hem och arbete. Resultaten visar att kvinnliga studenter med flera olika 
roller och krav upplever mer stress och rollkonflikt än de som går distansutbild-
ning. Lägre inkomster är kopplat till stress, medan de som har socialt stöd från 
vänner och familj inte upplever den kopplingen i samma utsträckning.  

Miller & Montgomery (1990) har å sin sida visat hur vård av egna föräldrar 
påverkar livssituationen. Vård och omhändertagande av äldre släktingar ger socia-
la begränsningar för främst vårdande döttrar och makor framför söner och ma-
kar. Subjektiva bedömningar om tid och arbetskrav har en viktigare inverkan på 
dessa begränsningar än de objektiva vårdgivaraktiviteterna för alla vårdare i famil-
jen. 

2.1.3 Rollstress och könsrollsattityder 

Män och kvinnors beteende och traditionella könsrollsattityder kan vara en annan 
förklaring till varför rollkonflikter kan vara ett problem. När det gäller arbetande 
gifta pars livskvalité visar Moen & Yan (2000) att den ökade då arbetsdagen hölls 
till timmarna för en helhetsanställning (39-45 timmar), men minskade med ett ar-
betsuttag på över 45 timmar, både bland män och kvinnor. De kom även fram till 
att kvinnor utanför arbetsmarknaden, med gifta män med arbete, har hög livskva-
lité. Kvinnor menar i större utsträckning att makens arbete är viktigare än sitt 
eget. De som skulle vilja arbeta kortare tid än vad de gör lider mer av rollkonflikt 
och stress än andra arbetande vilket visar på att traditionella förhållanden bland 
gifta par, där mannen gör karriär i ett yrkesområde men där kvinnan har ett del-
tidsjobb, tycks ge god livskvalité. Det kan, enligt Nordenmark (2004a), bero på att 
enigheten om vem som ska göra vad är större i relationer där det sker en traditio-
nell uppdelning av arbetsuppgifter mellan könen. När individerna har multipla 
roller i ett förhållande är gränserna för arbetsfördelningen inte lika klara.  

Även Scanzoni & Fox (1980) visar att psykisk hälsa i äktenskapet inte beror på 
om kvinnan jobbar eller inte. Istället pekar de på att hög stress och låg grad av 
tillfredsställelse i första hand beror på i vilken utsträckning det finns äktenskapliga 
förmåner att hämta med ett visst levnadssätt. Om rollkonflikter motverkas av 
tydliga gränser mellan mannens och kvinnans förväntningar och krav kan ömse-
sidigt välmående och hälsa vinnas för båda parter. 
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2.1.4 Rollstress som katalysator för depression och utbrändhet 

Choenarom et al. (2005) visar i sin undersökning att en uppfattad högre stress 
och låg känsla av tillhörighet har direkt samband med en depressions omfattning. 
Socialt och äktenskapligt stöd har bara indirekta effekter som dessutom flukture-
rar över tid. Resultaten visar att interventioner mot stress och främjande för en 
känsla av tillhörighet stabiliserar och motverkar effekterna av depression. 

Ensel & Lin (1996) visar att underliggande stressorer ger ett signifikant och 
oberoende bidrag till att förklara variationer i stressrelaterade depressioner. Dessa 
stressorer eroderar graden av stöd från omgivningen vilket i sin tur får genomslag 
på depressionens omfattning.  

Koeske & Koeske (1993) och Oktay (1992) har kommit fram till att missför-
hållanden på arbetsplatsen kan leda till utbrändhet. Även Um & Harrisson (1998) 
upptäckte ett positivt samband mellan rollkonflikt och utbrändhet, däremot fann 
de inga tecken på att en otillfredsställande arbetssituation skulle leda till utbränd-
het. Sociala nätverk och stöd, främst från arbetskamrater, väger till stora delar 
upp missförhållandena på arbetsplatsen. 

Hallsten et al. (2002) har i en svensk kartläggning av utbrändhet kommit fram 
till att utbränning har starkt samband med stressrelaterad sjukskrivning. 7,1 % av 
de knappt femtusen personer som medverkade i undersökningen visar tecken på 
utbrändhet. Kvinnor i högre tjänstemannayrken är överrepresenterade i denna ka-
tegori. Symptomen beror, enligt Hallsten, främst på besvärliga anställningsförhål-
landen, organisationsförändringar, konflikter och mobbing.  

2.2 Rollexpansionsteorin 

I motsats till rollstressteorin menar företrädare för rollexpansionsteorin att mul-
tipla roller leder till en meningsfull tillvaro som höjer livskvalitén (Thoits 1986). 
Den fysiska hälsan förbättras för både män och kvinnor (Verbrugge 1986). Sam-
ma resultat har observerats i samband med psykisk hälsa (Thoits 1983, Baruch & 
Barnett 1986). Även det positiva sambandet mellan psykisk hälsa och arbete för 
båda könen är väldokumenterad (Barnett & Baruch 1985, Kessler & McRae 1982, 
Radloff 1975). Även giftermål är kopplat till fysisk och psykisk hälsa för båda kö-
nen (Gore & Mangione 1983, Gove 1979) samtidigt som livet som singel ökar de 
psykosociala symptomen (Thoits 1986, Warheit et al. 1979). Att ta ansvar för 
hushållsarbete kan minska stressen i vardagslivet (Kandel et al. 1985). Multipla 
roller minskar konflikterna mellan arbetet och hemmet och har en positiv effekt 
på hälsan. En ökad tid i hemmet med barn, speciellt för välutbildade män, ger en 
lägre grad av ohälsa (Krantz et al. 2005, Ozer et al. 1998). 

Barnett & Hyde (2001) företräder en rollexpansionsteori som fokuserar på de 
positiva erfarenheter i termer av fysisk och psykisk hälsa i samband med våra so-
ciala interaktioner. De menar att multipla roller är en fördel som förbättrar hälsan 
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och ger individen verktyg för att hantera vardagslivet på flera olika sätt: Det gäller 
processer där rollerna kan användas som buffert (negativa erfarenheter av en roll 
kan vägas upp av en annan), dubbel inkomst (både mannen och kvinnan bidrar 
till försörjningen vilket ger positiva effekter för hela familjen), socialt stöd (som 
motverkar oro och depressioner) och möjligheter att uppleva framgång (på arbe-
tet eller fritiden). Multipla roller ger även ett större kontaktnät, större självinsikt 
och ökar jämställdheten mellan könen.  

Sieber (1974) menar att fördelarna med rollackumulering visar sig i privilegier. 
Med rollerna kommer rättigheter och fördelar som överväger nackdelarna i den 
dagliga interaktionen. Multipla roller säkrar även positioner och status för indivi-
den och fungerar som buffert och kompenserar för misslyckanden i andra delar 
av det sociala livet. De multipla rollerna kan alltså förstärka självkänslan förutom 
att de är viktiga beståndsdelar för psykisk och fysisk hälsa. Sheldon et al. (1997) 
menar att en känsla av soliditet och tillförlitlighet över rollgränserna bidrar till 
hälsa och välmående. 

2.2.1 Rollexpansion i arbete och hemförhållanden 

Krantz et al (2005) visar i sin studie att män skulle vinna på att utveckla sina mul-
tipla roller utanför förvärvsarbetet. Resultat pekar mot att risksymptomen för 
stressrelaterad ohälsa minskar när män som arbetar övertid även tar hand om 
barnen. När arbetsbördan och stressnivån är hög på arbetsplatsen visar män i 
större omfattning än kvinnor symptom för ohälsa. Multipla roller tar i sådana fall 
bort fokus från lönearbetet och bidrar till större engagemang i roller som fäder 
och makar. 

Verbrugge (1983) har i en undersökning kommit fram till att de som har bäst 
hälsa är de som är anställda, är gifta och har barn. Det visar att socialt aktiva har 
bättre hälsa än socialt inaktiva. Men det framkommer också att människor med 
god hälsa har bättre förutsättningar att erövra och behålla sociala roller än de med 
sämre hälsa (Verbrugge 1983). En jämförande studie (Rout et al. 1997) mellan ar-
betande och icke-arbetande mödrar undersöker den mentala hälsan, självförtro-
endet och tillfredsställelsen i mammarollen hos drygt etthundra kvinnor. Den vi-
sar att de arbetande mödrarna har bättre hälsa och har färre depressioner än icke-
arbetande mödrar. Den mest förekommande stressfaktorn för arbetande är att 
inte ha tillräckligt med tid för att hinna allt som ska göras. För icke-arbetande 
mödrar ligger stressen i brist på socialt liv och sociala nätverk.  

Payne et al. (1984) undersöker sambandet mellan ohälsa i form av oro och de-
pression och långtidsarbetslöshet. Förutom finansiella problem framkommer det 
svårigheter att organisera sina liv och fylla tiden för att undvika leda. Svårigheter 
att hitta meningsfulla sätt att spendera tiden på gäller främst långtidsarbetslösa ur 
arbetarklassen, men med hänsyn till andra ohälsoaspekter visar undersökningen 
inte på några större skillnader mellan arbetarklass och medelklass när det kommer 
till långtidsarbetslöshet och ohälsa. Arbetslösheten ger även en rädsla för depres-
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sioner och att förlora viktiga sociala färdigheter. Positivt har främst varit att mer 
tid har kunnat spenderas med familjen, att utveckla hobbys och att tänka på andra 
försörjningsalternativ. 

2.2.2 Svaga samband mellan rollkonflikt och stress 

Coverman (1989) menar att tillfredsställelse i hemmet och på jobbet har stark in-
verkan på hälsan. Rollkonflikter påverkar både arbetsglädjen, mäns lycka i äkten-
skapet och kvinnors psykosociala symptom negativt. Multipla roller, däremot, har 
ingen koppling till varken tillfredsställelse eller stress. Rollstress behöver alltså 
inte leda till rollkonflikter och ohälsa och tidspress har svagt inflytande på stress-
nivån. 

Rasmussen & Anderson (2005) visar att variabler som psykologiskt välbefin-
nande, smärtnivå och mental hälsa har små effekter för rehabiliteringen av lång-
tidssjukskrivna. Det är snarare klienternas egna värderingar av sin kompetens och 
förmågan hos de professionella att hjälpa som har avgörande betydelse. Speciellt 
stabila relationer till en praktiserande läkare som ger information om hälsa och 
socialt stöd, därutöver är en empatisk attityd gentemot de långtidssjukskrivna en 
viktig faktor för att komma ur sjukskrivningen och minska de stressrelaterade 
ohälsotalen. 

Det finns också de som menar att den tidigare forskningen kring stress är 
splittrad. Nicholson & West (1988) menar till och med att det finns ett positivt 
samband mellan stress och tillfredsställelse i arbetssituationen.  

2.3 Slutsatser 

I genomgången av aktuell forskning kring rollstressteorin och rollexpansionsteo-
rin är det tydligt hur företrädare för de båda teoretiska inriktningarna skiljer sig åt 
i frågan om huruvida multipla sociala roller är en tillgång eller börda för indivi-
den. Att de två teorierna är delvis motstridiga behöver emellertid inte betyda att 
den ena generellt sett är mer giltig. Det visar i sin tur att diskussionen kring mul-
tipla sociala roller inte är oproblematisk. De båda konkurrerande teoribildningar-
na som har presenterats bidrar till att fördjupa kunskapen och ökar förståelsen 
kring stress och personlig utveckling i multipla sociala roller. Men de komplicerar 
samtidigt bilden av multipla sociala roller som forskningsområde. Tillsammans 
bidrar de med kunskap om varför multipla krav är hämmande eller utvecklande i 
olika sociala miljöer, men var för sig har ingen av teorierna generaliserbarhet. De 
har en begränsad giltighet utifrån sina olika förklaringsgrunder och det är inte 
möjligt att utifrån en värdering av de empiriska resultaten välja en teori framför 
en annan. Istället är det viktigt att betona vikten av teoriutveckling utifrån ett ho-
listiskt eller fördjupat helhetsperspektiv för att förstå vad som ligger bakom höga 
ohälsotal och ofrivilligt utanförskap i brytpunkten mellan tid och pengar. Varken 
ett blint förtroende för multipla sociala rollers positiva effekter på hälsan eller 
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multipla roller som något negativt och skadligt har teoretisk bärkraft var för sig. 
Svaret på frågeställningen – om multipla sociala roller är en resurs eller börda för 
individen – kan besvaras med att för många roller kan vara en börda. En mängd 
forskning pekar på att rollkonflikterna ökar och är svåra att lösa tidsmässigt under 
vissa förhållanden, speciellt belyses variabler som position på arbetsmarknaden, 
familjesituation med små barn och kön. Men det står även klart att för få sociala 
roller också kan vara en börda. Det indikerar på att rollexpansion är en tillgång 
för individen till en viss nivå som inte får överstigas då det finns risk att den ska-
par alltför höga och långvariga stressnivåer där det inte finns utrymme för åter-
hämtning och vila. Individuella variationer beroende på miljö och andra sociala 
sammanhang är även det faktorer att ta hänsyn till för att balansera omfattningen 
av rollhanteringen. 

Rollstressteorins användningsområde kan förklara varför alternering mellan 
multipla roller i en viss miljö kan bidra till stress, ohälsa och vikten vid att syn-
liggöra människans multipla roller i sammanhang där rollalterneringen blir en 
börda. Men den tar inte hänsyn till den utvecklingspotential och hälsobefrämjan-
de aspekter av positiv stress och interaktionens betydelse för den enskilde och 
samhället i stort. I jämförelse kan rollexpansionsteorin hjälpa oss att förstå bety-
delsen av mellanmänsklig interaktion för den personliga utvecklingen och de po-
sitiva effekter som samarbete och dialog kan skapa för samhällsutveckling och 
social förändring. Däremot bortser den från de negativa effekter som följer på 
rollkonflikter där omfattningen av de multipla rollerna spränger gränser för vad 
som är hanterbart tidsmässigt. Här är en gyllene medelväg att föredra framför yt-
terligheter i tolkningen vilket begränsar respektive teoris förklaringsvärde. 

Risken med två teorier med så olika tolkningsgrund i synen på multipla sociala 
roller är givetvis att de var för sig kan användas för att fylla ett på förhand givet 
syfte och därför aktivt sökas upp för att få önskvärda resultat. Att rollstressteorin 
idag är dominerande kan bero på att vi lever i en tid där förändrade levnadsvanor 
i hemmet och i arbetslivet bidragit till stress och ohälsa. Men är vi säkra på att 
rollstressteorin svarar upp mot ett behov av långsam tid och kontemplation eller 
står vi inför ett samhällsproblem som är mer komplext och svåröverskådligt än 
så? 

För att närma mig den frågan ska jag i kapitel 3 undersöka vilka effekter mul-
tipla roller har på olika tidrika och tidfattiga livsformer i vardagslivet.  Obalansen 
mellan innanförskapets gissel och utanförskapets knapphet då det gäller tid, 
pengar och sociala nätverk säger oss att den självupplevda tiden mycket väl kan ta 
uttryck i en pressad tidsbudget, men det ser samtidigt ut som om stress kan upp-
komma ur den aktiva stressens motsats där ledan och dödtiden skapar svårhan-
terliga levnadsförhållanden. Jag ska i nästa kapitel utveckla och visa på att rollteo-
rierna kring stress och ohälsa vinner på att ta hänsyn till de polariserande tenden-
ser som sker i ett större perspektiv mellan olika livsformer i samhället. En utveck-
ling som sätter de var för sig viktiga teoretiska inriktningarna i ett större perspek-
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tiv. Jag ska visa hur fördelningen av tid och pengar även har genomslag för enga-
gemanget i multipla sociala roller och hur en vidare utveckling skulle kunna se ut 
för fortsatt forskning på området. 
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3. Tidrika och tidfattiga livsformers sociala roller 
Som diskuterades i rapporten (Enokson 2005a) befinner sig de tidfattiga i ar-
betsmarknadens centrum med ökade krav på prestationer och kvalifikationer. Det 
lustfyllda arbetet kan ge individuella fördelar men många har, som vi sett, tvingats 
in i lönearbetsmodellen till den grad att den blivit en tvångströja som tenderar att 
styra deras livssituation på ett oönskat sätt. Det är bland den etablerade arbets-
kraften som utbrändhetsfenomen, långtidssjukskrivningar och förtida pensione-
ringar slagit som hårdast. Obalansen mellan god ekonomi och knapphet på tid 
medför ett tryck på nya privata och samhälleliga lösningar som kan få stora kon-
sekvenser, både för individen och samhället i stort. De tidfattiga pusslar med tider 
och barnpassning, tar jobbet med sig hem, eller tvärtom; 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. Arbetsmark-
nads- och familjepolitiken stimulerar till heltidsarbete men har svårt att parera de 
negativa effekter av lönearbetet som gör sig påmint 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.  

Vi har vidare i rapporten fått inblick i hur tid och pengar är fördelat mellan de 
olika livsformerna och de skiftande levnadsvillkoren är iögonfallande, speciellt 
med tanke på att de allra flesta strävar efter en bättre balans i vardagslivet. Men 
vad är det då som hindrar många från att få balans i sina levnadsförhållanden? 
Ofta talar man om viljan till ett arbete för att kunna försörja sig själv som en 
grundläggande förutsättning för välbefinnande. Ett annat villkor är att vara socialt 
accepterad såsom en behövd och respekterad del av samhället. Dessutom efter-
strävas ett inre och mer andligt existentiellt välbefinnande. Jag ska i den teoretiska 
analysen av empirin diskutera några av de viktigaste frågorna som kommer fram i 
brytpunkten mellan tid och pengar. Först ska de sociala rollernas betydelse för att 
upprätthålla balans mellan arbete och privatliv skärskådas. För allt eftersom inter-
vjuerna lades till varandra och de olika livsformerna växte fram blev sambandet 
mellan tidsbudget och sociala roller allt mer framträdande. Det visade också hur 
viktigt lönearbetet är för de personliga sociala nätverk vi har tillgång till i vardags-
livet. Att vara rik på tid innebär i de flesta fall ett begränsat antal sociala roller. 
Om man däremot är tidfattig har man generellt en större tillgång till sociala roller 
som dessutom är knutna till socialt erkända fält som t ex arbetsmarknaden. Detta 
framkommer inte minst bland de oberoende som trots att de gjort sig fria lönear-
betets koppling till försörjningen åter skulle vilja ta del av arbetets sociala funk-
tioner i sin livssituation. Det finns samtidigt en uttrycklig vilja från alla livsformer 
(utom de balanserade) att uppnå bättre balans mellan arbete och privatliv. För att 
teoretiskt utveckla det som framkommit ur empirin har jag för avsikt att studera 
om de multipla sociala rollerna är en tillgång eller en börda för olika livsformer i 
vardagslivet.  
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3.1 Rapportens förutsättningar och resultat3 

Trots att det har gjorts en hel del forskning kring rollkonflikter har relativt lite 
uppmärksamhet riktats mot vilka konsekvenser det har för hälsa i olika vardagliga 
livsformer. Mitt bidrag till debatten kring multipla sociala roller innebär ett livs-
formsperspektiv där individens hela livssituation analyseras utifrån brytpunkten 
mellan tid, pengar och sociala nätverk. 

I rapporten är sårbarhetsmönster med krympande marginaler i den självupp-
levda tiden en viktig fråga, inte bara i arbetssituationen utan även i förhållande till 
den totalupplevda tiden hos intervjupersonerna. Det var därför naturligt att dela 
in den i tre teman för att få ett helhetsperspektiv på levnadsförhållandena. Studi-
en utgår från arbetsliv och försörjning, men även fritids- och hemarbetsförhål-
landena. Den kvalitativa empirin redovisas i rapportens kapitel 5-7. Den kvantita-
tivt utformade frågeformuläret som föregår intervjufrågorna i rapportens bilaga 1 
har använts för en jämförelse mellan olika livsformers livsbetingelser, bland annat 
när det kommer till ekonomisk och social position, levnadsförhållanden, före-
ningsliv, utbildning och relation till arbetsmarknaden. Resultat som presenteras i 
rapportens kapitel 8. 

Undersökningen förlades till ett specifikt avgränsat lokalsamhälle för att ge en 
bild av Sverige idag och visa vilka uttrycksformer och beröringspunkter som finns 
i balansen mellan arbetsliv och privatliv. Att välja en mindre kommun kan vara en 
fördel då en stadsdel i en större stad skulle kunna bidra med resultat som endast 
var representativ för en liten del av befolkningen. Ett motsatt problem skulle 
kunna vara att en liten kommun är alltför homogen och inte uppvisar några större 
olikheter bland invånarna. Det visade sig emellertid att det garanterades en stor 
spridning i undersökningsmaterialet med förvånansvärt stora skillnader i fördel-
ningen av tid och pengar hos hushållen. Nedan följer en kort beskrivning av re-
spektive kategoris levnadsförhållanden och en summering av de mest framträ-
dande resultaten för varje kategori. 

De fem kategorierna som framträdde i lokalsamhället består av de karriär-
bundna, 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 arbe-
te som spränger tidsramar och måste övervinnas i flytande och tillfälliga struktu-
rer och processer. Det lustfyllda lönearbetet har öppnat dörrar mot självförverkli-
gande i form av klassresor, genom karriär i företag eller inom offentlig organisa-
tion. Resultaten visar att de karriärbundna har den mest stabila hushållssamman-
sättningen 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 

                                                           
3 Texten är en något omarbetad version hämtad ur kapitlet; Lokalsamhällets obalanser i fördel-
ningen av tid och pengar (Enokson 2005b) som bygger på rapporten; Tid pengar och sociala nät-
verk (Enokson 2005a). 
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vilja arbeta mindre än vad de gör idag, speciellt svårt att få ihop arbetsliv och pri-
vatliv 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 förvärvsarbetet blivit en del av 
identiteten och den personliga utvecklingen. Den status och sociala position tids-
bristen ger har även fördelar som det är svårt att få tillgång till på andra samhälls-
arenor. Många känner sig snärjda eller instängda i den situation de befinner sig i, 
mycket på grund av dubbla krav gentemot kund/klient och överord-
nad/organisation. Tiden blir sönderhackad men bristerna kan till viss del kom-
penseras genom konsumtion av individuella lösningar. 

De obehövda är i första hand så i förhållande till arbetsmarknaden. Deras si-
tuation präglas av att de på grund av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning inte 
har en naturlig plats på arbetsmarknaden då deras resurser inte efterfrågas. De är 
alla beroende av bidrags- och/eller försäkringssystemen för att klara försörjning-
en. Resultaten visar att de obehövda har de sämsta självskattade levnadsförhål-
landena bland alla kategorier. Livssituationen upplevs som antingen någorlunda 
eller mycket dålig. Det finns ett starkt behov av erkännande och social delaktig-
het, men svårigheterna att påverka sin situation ger dåligt självförtroende och en 
känsla av maktlöshet. De ekonomiska begränsningarna sätter tydliga spår i ett 
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 hem-
förhållandena och på fritiden, trots god tillgång på tid. Antalet ensamstående är 
flest i denna kategori och ingen av de obehövda har en fast arbetsinkomst. 

Vidare handlar det om de oberoende som befinner sig utanför arbetsmarkna-
den, 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 pen-
sionssystemet. Resultaten visar att 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, åt-
minstone på deltid. Detta trots att försörjningen är säkrad och levnadsförhållan-
dena är ekonomiskt trygga. Att vara skuldsatt och ekonomiskt beroende har en 
stark negativ inverkan på livskvalitén för de oberoende.  

De omhändertagande har de karriärbundnas arbetsrelaterade bekymmer och 
de obehövdas ekonomiska. De har antingen ett människovårdande yrke, är en-
samstående med vårdnad om barn eller befinner sig i en familjesituation som krä-
ver omvårdnad av andra familjemedlemmar. Resultaten visar att de omhänderta-
gande inte utmärker sig 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 
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klara sig utan de omhändertagande. De flesta har en position i livscykeln med re-
lativt låg snittålder där förändringar kan komma att ske genom senare livsval, 
både i arbete och hemförhållanden. 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 katego-
rierna och en majoritet har upplevt en förändrad hushållssammansättning de se-
naste 5 åren. De omhändertagande är särskilt utsatta ekonomiskt och det är svårt 
att leva upp till fritidslivets konsumtionsideal. 

Och till sist, de balanserade, som har relativt god balans mellan tid och eko-
nomiska resurser i vardagslivet. De har alltså en någorlunda jämn fördelning mel-
lan arbete och privatliv i sina levnadsförhållanden. Resultaten visar att de balanse-
rade har en önskad veckoarbetstid som stämmer överens med den tjänst de har. 
Alla har deltagit i något möte eller sammankomst för fackförening eller annan or-
ganisation 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 sam-
hällssystemet gynnar tids- och resursfattiga grupper och att de balanserade inte 
får en proportionerlig del av kakan. Att skötsamhet inte lönar sig. 

Sammantaget har alltså det empiriska materialet brutits ner i fem olika sätt att 
hantera balansen mellan arbete och privatliv4. Att på detta sätt kategorisera inter-
vjumaterialet är inte problemfritt. Mitt syfte är att genom rapporten få en första 
inblick i de problem som uppkommit över tid och vilka verktyg som finns till-
hands 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 
förändras5. 

3.1.1 Tidfattiga livsformer – de karriärbundna och de omhändertagande 

Sett ur ett längre tidsperspektiv, med inriktning mot stressens relation till ohälsa 
för individen, har rollstressteorin ett starkt förklaringsvärde för tidfattiga livsfor-
mer då de flesta någon gång har haft problem att hantera multipla sociala roller i 
vardagslivet. Det behöver i sådana fall inte enbart handla om arbetsrelaterad 
stress, även om så många gånger är fallet. Det handlar även om situationer där 
stressen inbegriper hemförhållanden. Rollkonflikter som varit en av orsakerna till 
ohälsa i form av depressioner och diagnostiserad utbrändhet med långvariga sjuk-
skrivningsperioder som följd. Förutom att rollstressteorin har relevans för majori-

                                                           
4 För en illustration av den empirigenererande tankefigur som utkristalliserades ur intervjumateria-
let; se rapporten s.24-26. 
5 För en mer utförlig presentation av familjesituation, boende, relation till arbetsmarknaden och 
utbildning för respektive kategori hänvisas läsaren till bilaga 4 i rapporten. 
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teten av deltagarna i undersökningen under speciella förhållanden under livsfasen 
kan den karriärbundna livsformen sägas vara mer utsatta för en kronisk s.k. aktiv 
stresshantering än andra. Ett högt arbetstempo och flexibla livsvillkor där det är 
svårt att varva ner och hinna med vardagens alla sysslor karaktäriserar vardagen 
även utanför arbetslivet. Konflikter mellan olika roller i och utanför arbetssitua-
tionen blir påtaglig när tiden blir knapp och de sociala rollerna konkurrerar med 
varandra. Tidsbristen sätter även sin prägel på de sociala relationerna. Dribblande 
med tider och former för relationer bekräftar rollstressteorin i den mening att ar-
betslivet invaderar fritiden med följd att det uppkommer svårigheter att koppla 
bort arbetet i hem- och fritidsförhållandena. Försök görs för att kompensera och 
få de olika världarna på och utanför arbetet att gå ihop. Att involvera familjen i 
det egna arbetsprojektet är ett exempel. Ett annat är att köpa hushållsnära tjänster 
för att få tid över. Att köpa tidsbesparande åtgärder med det ekonomiska resurs-
kapitalet är ett mönster och en möjlighet som återkommer, men det är sällan så 
att den återvunna tiden investeras i en ökad fritid. I sådana fall är det snarare ar-
betstiden som ökar, något som inte reducerar spänningen mellan hem- och ar-
betsförhållandena. 

Samtidigt finns det exempel på att multipla sociala roller och ett högt arbetsut-
tag inte leder till rollstress. Det sker då inflytande och kontroll över arbetssitua-
tionen motverkar negativ stress och istället ingår i ett livsprojekt som förverkligas 
i arbetssituationen. Det erkännande som kommer med samhällspositionen ser, 
även det, ut att kunna begränsa de multipla rollernas negativa effekter (Enokson 
2005a). Att det kan utvecklas en livsstil där gränserna och rollerna mellan arbete 
och privatliv är otydliga utan att det leder till ohälsa kan delvis förklaras med att 
rollkonflikterna begränsas av att hushållen har traditionella könsrollsattityder i 
hemförhållandena. Det ger tydligare och färre roller att hantera vilket enligt roll-
stressteorin skulle kunna verka för mindre rollstress i och utanför arbetslivet. 
Med en tydligare uppdelning av roller mellan könen begränsas förväntningarna 
och det uppstår en konfliktreducerad fördelning av uppgifter i och utanför hem-
met. 

En aspekt som ger rollstressteorin högt förklaringsvärde hos de karriärbundna 
är även att det kan vara socialt fördelaktigt att vara fattig på tid. Hög lön och stort 
socialt nätverk inverkar på hur rollstressen kan hanteras. Tidsbristen kan på så 
sätt kompenseras av ekonomiska och sociala fördelar. 

Multipla sociala roller som arbetande, förälder, gift, träningspartner eller med 
uppdrag i ideell förening kan överlag ställa till med svåra problem för de karriär-
bundna. Förändrade arbetsformer och inställningen till ett kunskapskrävande och 
flexibelt arbete har sina utmaningar, men även en baksida när det gäller att få 
ihop en mångfald av sociala roller vilket kan ge utbrändhet och sjukskrivningar på 
grund av alltför snäva marginaler i rollutövandet. Karriärbundna med lågt infly-
tande i den verksamhet de arbetar inom anser i högre grad att multipla roller är en 
börda än andra inom samma livsform. Att hamna mellan krav från kund/klient 
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och överordnade skapar tidfattiga och svårhanterliga situationer som sprider sig 
till hela livssituationen. Hemarbetet kan inte uträttas i den omfattning som önskas 
och delar av fritiden går åt till förberedelser för arbetssituationen.  

Om levnadssituationen för de karriärbundna övervägande stöder rollstressteo-
rin är vardagen för den andra tidfattiga kategorin, de omhändertagande, mer svår-
tolkad. Här finns visserligen samma mönster med ett högt arbetsuttag och en 
stress som i stor utsträckning upplevs som negativ och tillgången på multipla so-
ciala roller kan vara en börda, precis som för de karriärbundna. Den stora skillna-
den är att de inte har samma belöning i pengar och samhällsposition. En solida-
risk inställning till arbetet med ideella inslag har andra motiv som ger andra vär-
den i jämförelse med de karriärbundna. Det kan delvis begränsa de negativa ef-
fekterna av stressen men förändrar inte de knappa förhållanden de lever under. 
Trots knappa tidsmässiga och ekonomiska resurser är flertalet inte bidragsbero-
ende och därigenom inte heller i behov av offentligt stöd. Detta trots att de inte 
får resurser som motsvarar den tid som läggs ner och som annars skulle få bekos-
tas av samhället. Det finns även exempel på utsatta personer som bedriver anhö-
rigvård i hemmet där stödet från samhället är begränsat till socialbidraget, trots att 
arbetsinsatsen får betecknas som mycket omfattande. De multipla rollernas nega-
tiva konsekvenser både i hem- och arbetsförhållandena för de omhändertagande 
skapar förutom knappa marginaler inte sällan ett dåligt samvete. Rapporten visar 
även att en pragmatisk syn på knappa levnadsförhållanden kan minska konflik-
terna i vardagslivet. 

3.1.2 Tidrika livsformer – de obehövda och de oberoende 

Tidrika livsformer uttrycker i första hand frustration över att vardagslivet innehål-
ler för få sociala roller. En mångfald av roller är istället vad som eftersträvas för att 
uppnå balans i vardagslivet. Att inneha för få roller är ett problem vars konse-
kvens inte är olik den rollstress som drabbar de tidfattiga. För att uppnå rikare 
och utvecklande levnadsförhållanden bör, enligt rollexpansionsteorin, de multipla 
sociala rollerna inte begränsas, utan tvärt om utökas. 

För de karriärbundna kan tidsliga tillkortakommanden med högt arbetsuttag 
delvis kompenseras med inflytande och socialt erkännande. De sociala fördelar 
med att vara fattig på tid kan ge sociala och ekonomiska fördelar. När individuella 
framgångar till stor del förknippas med arbetssituationen individualiseras miss-
lyckandena och får bäras av de svagare samhällsgrupperna. Det kan visa på de 
normerande effekter lönearbetet och den karriärbundna livsformen har på sam-
hället och medborgarna i stort. De sociala rollerna begränsas även av att inkoms-
ter från tillfälliga ersättningssystem motverkar långtgående och genomgripande 
förändringar. En otrygg försörjning och en samhällsposition med lågt inflytande 
under längre tid är tillsammans destruktiva för rollhanteringen varpå stängning av 
rollen och rollutestängande tendenser krymper livsvärlden som stelnar i en form 
som är svår att förändra.  
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De obehövda har ofta fått uppleva de stressfyllda upplevelsernas båda ytterlig-
heter. Från att ha varit upptagen i en hektisk yrkesroll har stressen tagit uttryck i 
båda fysiska och psykosociala symptom. Sjukskrivningen och arbetslösheten har 
sedermera fört över problemen till sin motsats där stressen har sin orsak i för få 
sociala roller. Men det finns undantag. Trots att offentliga sociala roller är starkt 
knutna till arbetsmarknaden har nya nätverk kunnat utveckla kontakter genom 
andra kanaler. Det har genomgående haft en positiv effekt på hälsan och talar för 
att rollexpansionsteorin har ett förklaringsvärde hos de vars formella nätverk inte 
får tillfälle att utvecklas på arbetsmarknaden. Istället kan informella vägar i när-
miljön bidra till att rollerna expanderar. Den arbetslöse har dock i många fall 
svårt att finna former för att utveckla sådana nätverk. 

Även de oberoende har efter utträdet från arbetsmarknaden svårt att hantera 
och utveckla sociala kontakter. Tankar på att gå tillbaka till arbete har lockat alla i 
kategorin, just för att få tillgång till ett socialt umgänge. Multipla sociala roller har 
setts som en tillgång och de som finns tillhands utanför arbetslivet räcker inte till. 
Planer på någon form av volontärarbete eller arbete som mentor har dykt upp, 
men organisatoriska svårigheter då det inte funnits formella vägar i lokalsamhället 
för att utveckla den typen av verksamhet har delvis fått dem att avstå. Att utveck-
la sociala roller i mer organiserad form utanför arbetsmarknaden ser alltså ut att 
kunna minska det marginella utanförskapet och bidra till ökad livskvalité och 
samhällsdeltagande.  

3.1.3 De balanserade 

De balanserades förmåga att just balansera inte bara arbetsliv och privatliv, utan 
även omfattningen av de sociala rollerna i vardagslivet kan delvis vara kopplade 
till en annorlunda inställning till arbetet. Där de karriärbundna känner att lönear-
betet tar över i utbyte mot positionella fördelar och stressrelaterade nackdelar har 
de balanserade en mer instrumentell inställning till arbetet. Det betyder att de rol-
ler som är förknippade med arbetet inte innehåller samma förväntningar och 
därmed inte heller samma krav. Den inställningen har en logik som kan komma 
ur två skilda förutsättningar; antingen är lönearbetet till övervägande del ett medel 
för det ekonomiska utbytet och inte lika starkt sammanlänkat med status och po-
sition som för de karriärbundna, eller så har arbetets värde omvärderats efter ett 
arbetsuttag som satt hälsan ur spel och äventyrat det individuella livsprojektet 
även på andra arenor i livet. Att undvika stress har i sådana fall blivit en levnads-
konst som krävt rollkonflikter och ohälsa på vägen mot ett mer balanserat liv.  

Avslutningsvis ska nämnas att det naturligtvis även finns individuella skillnader 
i stresshanteringen som påverkar de multipla rollernas effekt på hälsan. Däremot 
går det att se polariserade tendenser, inte bara mellan tid och pengar mellan olika 
livsformer i vardagslivet. Det gäller lika mycket de sociala nätverken där tidrika 
och tidfattiga visar på skillnader i vilken utsträckning multipla sociala roller be-
traktas som en resurs eller en börda för hushållen. 
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3.2 Teoriernas förklaringsvärde 

Syftet med kappan har varit att undersöka i vilken utsträckning multipla sociala 
roller är en tillgång respektive en börda för de individer som ingår i rapportens 
olika livsformer. Analysen visar att teoriernas förklaringsvärde till påfallande stor 
omfattning är beroende av vilken livsform som undersöks. För tidfattiga livsfor-
mer (karriärbundna och omhändertagande) som är förankrade i arbetslivet och 
som har starkt engagemang i familjelivet, är multipla roller något som ökar stres-
sen. Det talar för att rollstressteorin kan bidra till att förklara deras levnadsförhål-
landen. Det kan till exempel handla om ett hektiskt arbetsliv i kombination med 
svårbemästrade hemförhållanden som ger en social livssituation med rollkonflik-
ter och risk för ohälsa. 

Samtidigt visar resultaten att multipla roller på flera samhällsarenor är en 
resurs och att positiv stress kan höja tillfredsställelsen, både i hemmet, på fritiden 
och i arbetssituationen. I dessa fall kan multipla sociala roller vara en tillgång och 
inte en källa till ohälsa, trots ett vardagsliv med snäva tidsmarginaler. Det kan 
bero på att de sociala nätverken till övervägande del har sin förankring i lönearbe-
tet och att en position med hög ställning inom verksamhetsområdet ger status 
och ett erkännande som stärker yrkesidentiteten och ger en känsla av inflytande 
och kontroll. I dessa fall är multipla sociala roller en tillgång som kompenserar 
för och överbygger de tidsmässiga tillkortakommandena, något som stöder roll-
expansionsteorin. Men rollexpansionsteorin har å sin sida inga svar på vilka socia-
la konsekvenser och sociala orättvisor tillgången respektive avsaknaden av mul-
tipla roller utgör. Att allmänt vara positivt inställd till en av samhället definierad 
resurs är varken svårt eller kontroversiellt. Då är det värre att se konsekvenserna 
av en obalanserad fördelning av sociala roller bland befolkningen, det vill säga de 
strukturella problem som skapas i en hierarki av roller på och utanför arbets-
marknaden.  

Ett exempel är rollfördelningen mellan könen som visar att rollstressteorins 
förklaringsvärde är av betydelse då ekonomisk rationalitet och andra maktstruktu-
rer ofta premierar mannens förvärvsarbete, något som får konsekvenser för kvin-
nans rollhantering. Spridningen av roller hamnar över ett större ansvarsområde 
och gäller förutom i förvärvsarbetet i hemmet och tiden med barnen. En sned-
vriden rollfördelning mellan män och kvinnor är i den bemärkelsen ett hinder för 
att uppnå jämställdhet då den upprätthåller strukturellt definierade roller och 
skillnader mellan könen.  

Rollstressteorin påvisar också att statlig och kommunal aktivering i form av 
arbetsträning eller rehabilitering inte alltid självklart är till nytta när stress och 
rollkonflikter är källan till problemet. Ytterligare rollhantering med myndighets-
kontakter och arbetsvägledare, rehabiliteringspersonal och samordnare kan vara 
en börda om inte hänsyn tas till omständigheterna kring den uppkomna situatio-
nen. Vikten vid att uppmärksamma hela livssituationen är därför av största bety-
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delse så att de nya rollerna blir tillgångar och inte ytterligare bördor, trots en god 
vilja att förbättra förhållandena för den enskilde. 

Konflikten mellan de teoretiska inriktningarna syns tydligt i de tidrika livsfor-
mer där den stress som uppkommer är en följd av att vardagslivet innehåller för få 
sociala roller, vilket talar för rollexpansionsteorin och att multipla sociala roller är en 
tillgång. Tidfattiga livsformer med för många och tidsmässigt belastade sociala rol-
ler visar emellertid att rollstressteorin har ett viktigt förklaringsvärde. Något förenk-
lat skulle man kunna säga att rollstressteorin hjälper oss att förstå tidfattigas tids-
mässigt knappa levnadsförhållanden medan rollexpansionsteorin visar vilka kon-
sekvenser små ekonomiska och sociala resurser får för de tidrika.  

Att det förekommer stora skillnader i förklaringen av tidrika och tidfattiga lev-
nadsvillkor ställer flera frågor. Hur ska vi förstå de tidsmässigt polariserande ten-
denserna i samhället? På vilket sätt kan vi utforma en teoretisk modell som tar 
hänsyn till både tidfattigas och tidrikas levnadsförhållanden i vardagslivet? Är den 
självupplevda tiden en välfärdsfråga? 

Den mest intressanta kategorin i undersökningen är i många avseenden de ba-
lanserade som lyckas hålla arbetsuttaget och rollhanteringen på en nivå som inte 
bidrar till stress och ohälsa. Hur gör de? Och vad har de gjort för att nå dit? Kort-
fattat kan man tänka sig ett antal svar på den frågan. För det första så stämmer 
antalet timmar som står i anställningsvillkoren överens med det faktiska arbetsut-
taget. Det förekommer med andra ord varken någon frivillig eller beordrad över-
tid. För det andra har ingen av de balanserade små barn, något som för andra 
livsformer är krävande både för tidsbudgeten och ekonomin. För det tredje finns 
det en förmåga att anpassa sig till situationen och inte ha för stora krav. Risken är 
möjligen att en sådan attityd devalverar det egna jaget till förmån för en social 
identitet som lever upp till de krav som ställs från samhällets sida. Stark förank-
ring i självbilden och en tydlig identitet även utanför arbetslivet ser ut att svara 
upp mot detta. För det fjärde finns exempel på att karriärbundenheten en gång 
varit dominerande, att de balanserade tidigare i livet har ”gått i väggen”, fått om-
värdera sin livssituation och nu uppskattar andra värden i vardagslivet som inte 
förknippas med position på arbetsmarknaden. Fortfarande finns de multipla rol-
lerna närvarande, men det har skett en omvärdering av tidigare roller så att de 
som kom i skymundan under den hektiska arbetsperioden har kunnat träda fram 
och utvecklat personen, inte minst andligt. Antingen det eller att man är tämligen 
nyanländ på arbetsmarknaden och inte tagit del av lönearbetet negativa effekter 
med rollkonflikter i relation till förändringar i hem- och arbetsmiljön. 

Slutsatsen blir att rollteoriernas förklaringsvärde har att göra med livsformer-
nas förhållande till den självupplevda tiden. Vi har en rollstressteori som inte 
minst medialt och i den allmänna debatten ges stor plats när det kommer till att 
förklara människans stressade förhållanden där kraven både på arbetet och i 
hemmet skapar konflikter som är svåra att hantera. Vi har en rollexpansionsteori 
som tydliggör utanförskapets brist på multipla sociala roller och behov av sociala 
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nätverk, även utanför arbetsmarknaden. Dessa båda teorier pekar tillsammans på 
en ojämn fördelning av de betydande och integrerande sociala rollerna och att det 
krävs en fördjupad teoribildning för att se de båda problemområdena ur ett större 
och mer enhetligt perspektiv.  

3.3 Teoriutveckling 

Multipla sociala rollers betydelse i vardagslivet har i denna kappa studerats utifrån 
lokalsamhällets levnadsvillkor i en komparativ studie mellan rollstressteorin och 
rollexpansionsteorin. Vi har sett att teorierna tillsammans har ett förklaringsvärde, 
men att de var för sig har begränsad vetenskaplig giltighet. Ett steg på vägen mot 
en teoriutveckling på området kan vara en rollkontextteori som tar hänsyn till bak-
omliggande orsaker och i vilken större kontext stress, oro och utbrändhet verkar 
i. Griffin et al. (2002) föreslår att graden av låg kontroll, både på arbetsplatsen 
och i hemmet skulle kunna tydliggöra orons, stressens och depressionens möns-
ter, inte bara för män och kvinnor utan även mellan olika sociala samhällspositio-
ner. På så sätt, menar Griffin, sätts rollhanteringen in i ett sammanhang som klar-
gör i vilken utsträckning låg kontroll medför en högre risk för oro och depressio-
ner i vardagslivet. För att undersöka omfattningen av sociala roller och graden av 
kontroll sätts rollerna in i en kontext som ursprungligen kommer från två teore-
tiska ramar, dels mellan stress och ohälsa i hemmiljön, dels i strukturer som tar 
hänsyn till stress och ohälsa i arbetssituationen. Genom att studera sociala posi-
tioner och graden av kontroll i hem- och arbetssituationen uppmärksammas roll-
hanteringen och de multipla rollernas inverkan på individens hälsa (Griffin et al. 
2002).  Här skulle Karasek & Theorells (1990) ”demand/control model” vara be-
hjälplig då den flitigt använts för att undersöka sambandet mellan arbete, stress 
och fysisk och psykisk ohälsa. Kortfattat visar modellen hur stress och höga psy-
kologiska krav på jobbet samexisterar med låg kontroll över arbetssituationen. 
Möjligheten att ta eget beslut, att ha handlingsfrihet och inflytande, att det finns 
utrymme för att använda ens kunnande är viktiga ingredienser i arbetslivet. Mot-
satsen, med höga krav och låg handlings- och beslutsfrihet, kan ge psykologisk 
stress, oro och depressioner. Karasek & Theorells modell är visserligen anpassad 
arbetsförhållandena, men skulle kunna användas för att se parallella strukturer i 
hemmiljön. Grad av kontroll i viktiga och betydelsefulla roller skulle förutom rol-
len som anställd lika gärna gälla roller som t.ex. förälder, maka/make och trä-
ningspartner (eller bristen på dessa roller). Det ger en större möjlighet att förstå 
den sociala struktur i vilken rollerna framträder och dess inverkan på psykisk och 
fysisk ohälsa för både män och kvinnor. En fördel med en sådan ansats är att 
man kommer runt ”antingen-eller” frågan och istället för att hamna i en diskus-
sion kring ytterligheter kan fånga upp nya problem och möjligheter som fokuse-
rar på graden av kontroll och inflytande i hem- och arbetsmiljön för individer 
med olika sociala positioner och med en varierad omfattning sociala roller. 
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Trots att ett flertal undersökningar har belyst problemet med höga ohälsotal 
under senare år kan vi till fullo inte förstå källan till dessa skillnader (Bastin 2003, 
Gustafsson & Lundberg 2004, Hallsten & Isaksson 2000, Jans 2003, Lindwall & 
Skogman Thoursie 2000). En anledning till detta skulle kunna vara att just det 
obetalda och det betalda arbetet i hem respektive arbetslivet är exempel på att 
hem- och arbetsliv ofta beskrivs i två skilda kontexter. Griffin et al. (2002) visar 
bland annat att det förekommer skilda teoretiska utgångslägen för män och kvin-
nor. För kvinnor har stress som härstammar ur multipla sociala roller inom famil-
jelivet dominerat medan forskning på mäns rollkonflikter primärt har studerats i 
yrkeslivet. Kvinnors ohälsa som är förknippad med en alltför omfattande rollhan-
tering skulle lika gärna kunna bero på social position och brist på kontroll i hem- 
och/eller arbetsförhållandena. Resultaten i deras egen undersökning (Griffin et al. 
2002) pekar på att låg kontroll i hemmet är en källa till psykisk ohälsa, både för 
män och kvinnor. De kommer även fram till att både män och kvinnor som är 
låginkomsttagare i högre grad riskerar ohälsa i form av oro och depression än 
medel- och höginkomsttagare. Författarna menar att rollteoriforskningen inte 
fångar de olika aspekter av erfarenhet på arbetet och i hemmet. Som exempel vi-
sar de på att män och kvinnor med lågt beslutsutrymme i hemmet lever med ökad 
risk för att drabbas av oro och depression. Deras slutsats är att det krävs en för-
djupad insikt i hur makt och kontroll fördelas mellan män, kvinnor och olika so-
ciala positioner i samhällslivet (Griffin et al. 2002). I ljuset av resultaten i min 
egen undersökning handlar denna fördjupning bland annat om ett fokus på till-
gång till resurser och kontroll över tiden (även utanför arbetssituationen), att flera 
förändringar som kräver mycket tid och pengar sker samtidigt i livscykeln, att den 
karriärbundna livsformens normativa ställning i samhällsstrukturen får konse-
kvenser för andra livsformer, utanförskapets brist på sociala och ekonomiska re-
surser, samhällets individualiseringsprocesser som skapar risker och krympande 
marginaler i vardagslivet och att en obalans mellan tid och pengar i kan vara ett 
hot mot jämställdheten. Resultat som teoretiskt bör utvecklas i en kontext som 
inte begränsas av individuell rollfördelning utan sätts in i ett sammanhang där so-
ciala positioner avslöjar de strukturer som ligger bakom män och kvinnors upp-
levda begränsningar i handlingsutrymmet i brytpunkten mellan tid och pengar. 
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4. Diskussion 
Innan jag går vidare med en mer allmänt hållen diskussion kring tid, pengar och 
sociala roller kan det konstateras att det är tydligt hur de rollteoretiska inriktning-
arna skiljer sig i fråga om multipla roller är en tillgång eller en börda för individen. 
Var för sig har teorierna begränsat förklaringsvärde vilket för med sig att diskus-
sionerna kring sociala roller inte är oproblematisk. För många sociala roller i bl. a 
ett hektiskt arbetsliv skapar svårigheter, liksom för få roller utan tillgång till socialt 
skyddsnät och stöd i närmiljön. Det visar att multipla roller är en tillgång upp till 
en viss omfattning eller nivå. En analys av teoriernas förklaringsvärde på det em-
piriska materialet visar att resultatet till stor del är beroende av vilka livsformer 
som undersöks. Livsformernas förhållande till den självupplevda tiden visar på 
polariseringstendenser av de sociala rollerna i tidfattiga och tidrika levnadsmöns-
ter. Risken med två teorier med så olika tolkningsgrund i synen på multipla socia-
la roller är att respektive teori kan användas för ett på förhand givet syfte och 
skymma de egentliga problem som växt fram ur sociala och ekonomiska proces-
ser i det senmoderna samhället. En fördjupad kunskap kring de sociala rollernas 
betydelse förutsätter en teoriutveckling som tar hänsyn till vardagslivets alla di-
mensioner och sätter in de problem som uppstår i en kontext som diskuterar 
självupplevd tid och en balanserad tidsbudget som en välfärdsfaktor, utöver tradi-
tionella mått på välstånd som ekonomisk tillväxt och konsumtion.  

4.1 Utanförskap och sociala roller 

Som vi har sett kan vardagssituationen i stort ge upphov till rollkonflikter, stress 
och höga ohälsotal för de livsformer som lever under tidfattiga förhållanden. De 
multipla rollerna innehåller inbördes spänningar som kan bidra till att den 
psykosociala situationen blir svår att hantera även i hemförhållandena. Det kan 
gälla omhändertagande av gamla och sjuka föräldrar, liksom en pressad tidsbud-
get på grund av små barn eller annat ansvar i förtroendeuppdrag eller andra anta-
ganden på fritiden. Det uttrycks i svårigheter att säga nej, att dra gränser och prio-
ritera och är tillsammans med arbetssituationen, där liknande svårigheter ofta fö-
rekommer, anledningen till att det uppstår rollkonflikter som blir svåra att hante-
ra. I fall där de tidfattiga livsformerna inte går att upprätthålla utan slår över i 
psykisk och fysisk utmattning, blir den ofrivilliga tidrikedomen ett sjukdomstill-
stånd som ligger långt från det hektiska liv de en gång levat. Ofta sker en omvär-
dering av tiden till en livsstil med helt annat innehåll, något som kan upplevas 
som en positiv förändring till ett mer harmoniskt levnadssätt där det finns ett 
lugn och en insikt om det hektiska livets förgänglighet. Denna nyvunna insikt är 
emellertid bräcklig då det i flera fall uppkommer en fas av leda och kapitulation 
som kan vara svår att ta sig igenom. Det kan delvis bero på att sociala roller utan-
för arbetsmarknaden endast i undantagsfall utvecklar nya betydelsefulla nätverk 
som en motkraft till den begränsade sociala position arbetslösheten innebär. Lö-
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narbetet har således en viktig funktion att fylla och allt tyder på att arbetet har en 
mycket viktig ställning för den enskildes psykosociala välbefinnande, trots att 
förhållandena på arbetsmarknaden upplevs som svårare att leva upp till än tidiga-
re. 

Rapporten visar att tidrikas känslor av uppgivenhet och maktlöshet har sam-
band med att inflytande, uppskattning och känsla av kontroll är bristvaror utanför 
den reguljära arbetsmarknaden. Kunskaper som innehas av intervjudeltagarna tas 
inte tillvara. Flera upplever att de inte får en chans att visa vad de kan. De förvi-
sas till periferin på grund av bristen på arbete och på grund av bristen på arbete 
kan de heller inte få socialt erkännande. En ond cirkel som visar att inte bara det 
hektiska arbetslivet är en grogrund för ohälsa, det gäller även den socialt svårhan-
terliga arbetslösheten. Men behöver arbetslösheten verkligen ge en brist på socia-
la roller? När vi får tid över borde väl de sociala rollerna istället bli mer omfattan-
de? 

Det finns undersökningar som visar att arbetslöshet inte alls behöver vara so-
cialt marginaliserande. Arbetslösheten kan tvärt om vara en plattform för ett stör-
re socialt nätverk jämfört med det de hade som anställda. En av fördelarna med 
arbetslösheten skulle alltså vara att man har mer tid för sina vänner (Goul Ander-
sen 2001, Halvorsen & Johannessen 2001). Social marginalisering kan istället 
komma ur en brist på pengar och ge reducerade sociala nätverk då ekonomiska 
resurser är en förutsättning för social samvaro i vardagslivet (Gallie & Paugnam 
2002).  

I rapporten och i denna kappa kommer jag fram till resultat som delvis står i 
konflikt med ett sådant antagande. Visserligen visar analysen att en brist på eko-
nomiska resurser är socialt begränsande och försvårar möjligheten till social del-
aktighet. En polarisering av den självupplevda tiden och ekonomiska resurser 
bland främst karriärbundna och obehövda pekar på ett sådant samband (s.117-
125). Att utanförskapet har en stark förankring i brist på ekonomiska resurser är 
också en av rapportens slutsatser (s.132). De obehövdas begränsade sociala nät-
verk skulle, åtminstone delvis, kunna förklaras med att de har små ekonomiska 
resurser. Det skulle i sin tur kunna vara en av orsakerna till att de upplever att de 
har sämre livskvalité än andra livsformer genom att de inte kan delta i sociala ak-
tiviteter i samma utsträckning, trots ett rikt tidskapital. Men det förklarar å andra 
sidan inte varför de oberoende, som har en relativt rik tillgång på både tid och 
pengar, också har begränsade sociala nätverk i en omfattning som gör att de sö-
ker sig tillbaka mot en arbetsmarknad de en gång lämnat och som de inte är i be-
hov av för sin försörjning. Det bekräftar lönearbetets starka ställning och visar 
samtidigt, ur ett större perspektiv, hur de båda tidrika kategorierna saknar yrkes-
rollen, trots att de har helt olika ekonomiska förutsättningar att göra så. De obe-
hövda saknar yrkesrollen för att komma in på arbetsmarknaden, tjäna egna peng-
ar, bli självförsörjande, få ett inflytande de idag saknar och sociala kontakter då de 
har mindre umgängeskrets på fritiden, trots större tillgång på tid. De oberoende 
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vill åtminstone på deltid komma tillbaka in på arbetsmarknaden, trots att de arbe-
tat stora delar av sina liv för att bli ekonomiskt oberoende. De behöver i första 
hand inte pengarna, men att inte arbeta känns onaturligt och de är, precis som de 
obehövda, beroende av inflytande och ett socialt erkännande som de inte tycker 
sig finna i sina tidrika livsformer. Denna gemensamma strävan skulle mycket väl 
kunna göra gällande att vi trots olika förutsättningar behöver få uttryck för de so-
ciala roller som ger en känsla av sammanhang i tillvaron och att det är svårt att få 
just dessa behov tillfredsställda utanför arbetsmarknaden.  

En kompletterande och betydande tolkning, som gäller de yttre förutsättning-
arna, är att undersökningen är gjord i ett lokalsamhälle som präglas av en starkt 
normativ arbetskultur. Arbetslösheten är relativt låg och det finns en lång tradi-
tion av småföretagsamhet på orten. Att ”göra rätt för sig” har stark social förank-
ring samtidigt som processer i arbetslivet och i hemmet tänjer på gränser för vad 
som är möjligt att orka med. Det är därför sannolikt att arbetslösheten i sig har 
marginaliserande effekter, något som kan slå igenom i ett begränsat antal sociala 
roller i närmiljön.  

4.2 Arbetstidens sociala betydelse 

Arbetets normativa inverkan på människors liv kan härledas långt tillbaka i tiden. 
Men det är först nu, när den karriärbundna livsformen blivit dominerande, som 
polariserande tendenser i fördelningen av tid och pengar blivit synliga i de sen-
moderna livsbetingelserna. Det märks bland annat i de karriärbundnas höga ar-
betsuttag, i de höga ohälsotalen och i ökande differenser i den självupplevda tiden 
för olika livsformer. 

De tidfattiga i den karriärbundna livsformen har mindre fritid, mer oregel-
bundna arbetstider och längre arbetsdagar. Men det erövras samtidigt ett socialt 
erkännande och en identifikation med lönearbetet som, åtminstone delvis, kom-
penserar för att gränserna mellan arbete och privatliv tenderar att luckras upp. 
Personlig utveckling genom arbetet har gjort att det till och med kan ha en större 
funktion att fylla i ett individualiserat samhälle då kollektiva värden inte får så 
mycket spelrum än just på arbetet. Att under sådana förutsättningar stå utan na-
turlig punkt i tillvaron med brist på erkännande låser fast utanförskapet i vanor 
som begränsar livskvalitén i en marginaliserad livsform. De obehövda karaktärise-
ras i den bemärkelsen av en social bräcklighet som begränsar livsvillkoren i inru-
tade mönster kring hemförhållanden där tillfälliga försörjningsformer har cemen-
terats i förnedrande behovsfällor. Sådana samhällstendenser ifrågasätter om löne-
arbetet allena kan svara upp mot de behov som finns kring livskvalité och sociala 
roller? Finns det till och med sammanhang då arbetet bör väljas bort?  

När tidsbrist är förknippat med status och individuell framgång har tiden mo-
nopoliserats av arbetsplatserna och gjort den fria tiden till ett tomrum som, i till-
växtens namn, ska fyllas med konsumtion. Samtidigt har de obehövda, som var-
ken äger samhällsposition för individuella sociala initiativ eller ekonomiska resur-
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ser, ingenting att fylla den fria tiden med. Att arbetstiden är den socialt domine-
rande tiden och att arbetsmarknadspolitiken förordar arbetslinjen sätter snäva 
gränser mot utanförskapet och ger människor en bild av sig själva som blir allt 
svårare att leva upp till. Det leder i många fall till personliga misslyckanden då in-
dividuella framgångar är kopplade till arbetstiden och arbetsplatsen. En fortsatt 
kommodifiering av tiden genom arbete på en arbetsmarknad som inte är till för 
alla kanske i själva verket är ett tecken på att välfärdsstaten är på reträtt? Trots att 
förvärvsarbetet har många positiva effekter är det svårt att se hur dess integreran-
de krafter ska stå emot splittringen mellan tidrika och tidfattiga livsformer i var-
dagslivet. Polariserade sociala roller som riskerar att leda till stress, depressioner 
och utbrändhet då kroppens egna system överexponeras under alltför lång tid 
utan tillräcklig tid för vila och återhämtning. Detta innebär inte bara personliga 
tragedier utan är ett problem som kommer att bestå så länge vi ärar våra med-
människor efter arbetskapacitet, straffar och tillrättavisar våra lata fattiga för att 
även de ska bli överproduktiva och fattiga på tid. Vi har accepterat en norm och 
ett politiskt mål utan förankring i hushållens vardagsverklighet. Det är som om vi 
inte ser de långtidssjukskrivna och sjukpensionerade medborgare som arbetat all-
deles för mycket och blundar för att den nuvarande arbetsdelningens slagsida gör 
att många varken vill eller kan etablera sig på arbetsmarknaden. Men framför allt 
ignorerar vi de som på goda grunder skulle vilja arbeta lite mindre och de som 
skulle vilja jobba lite mer. 

4.3 Avslutande kommentarer6 

Det lokalsamhälle som är värd för den empiriska undersökning som presenteras i 
rapporten kan vid första anblicken se homogent ut, men vid en närmare gransk-
ning synliggörs levnadsförhållanden med stora inbördes skillnader. Här samlas 
livsberättelser som inte bara pekar på olika förutsättningar rent ekonomiskt, men 
även rumsliga i en global kontext med flyktingförläggning och invånare med ut-
ländsk bakgrund. En annan dimension är den individuella tidsbudgeten som till-
sammans med den ekonomiska bildar mönster som i sin tur är beroende av socia-
la nätverk i arbets- och vardagslivet. Ur detta raster utkristalliserar sig gemenskap, 
men också ensamhet. Framåtanda, men också uppgivenhet. Här finns psykoso-
ciala skillnader och här finns sociala positioner som alla, på ett eller annat sätt, 
kan relateras till arbetsmarknaden. Det har skapat ojämlikhetsmönster och brister 
i levnadsförhållandena, främst för karriärbundna i ett hektiskt arbetsliv och för 
obehövda med begränsade ekonomiska resurser. Men också en brist på sociala 
nätverk för de oberoende och en brist på uppskattning och erkännande för de 
omhändertagande. 

                                                           
6 Stycket är en något omarbetad version, hämtat ur kapitlet; Lokalsamhällets obalanser i fördel-
ningen av tid och pengar (Enokson 2005b). 
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Obalansen mellan arbete och privatliv skapar alltså problem på flera sätt. Yt-
terligare ett är naturligtvis att de individuella resurserna för att leva ett gott liv är 
så starkt uppbundna kring ett lönearbete inte alla har tillgång till. Det krymper 
marginalerna, inte bara för dem som hamnar utanför, utan även för dem som är 
förankrade i ett hektiskt arbetsliv. Upplevelsen av snävare marginaler kan mycket 
väl bero på att de systembaserade åtgärderna som sätts in för att lösa de problem 
som uppkommer i brytpunkten mellan tid och pengar hamnar i konflikt med in-
dividuella förutsättningar i vardagslivet. Istället för gränsöverskridande lösningar 
satsas pengar och professionellt kunnande på att hantera de båda problemområ-
dena var för sig. De åtgärder som sätts in från samhällets sida för att lindra tids-
bristen för de karriärbundna består av skattelättnader, betalda resor till och från 
jobbet, dagisplatser och förskola, hushållsnära tjänster som renovering, tvättning 
och städning – samhällslösningar som tillhandahålls av staten eller i privat regi. 
För de obehövda, som inte efterfrågas av ett flexibelt arbetsliv, anordnas aktive-
ringsåtgärder genom lokala systemlösningar, ofta genom socialtjänstens försorg 
och utan att hänsyn tas till individens hela livssituation. Oförmågan att skapa en 
enhetlig handlingsmodell för dessa båda samhällsproblem har gjort att två ”nya” 
folksjukdomar vuxit fram som var för sig kostar det svenska samhället miljarder. 
Visst går det att kortsiktigt parera de missförhållanden som systemet skapar, men 
inte hur länge som helst med tanke på att de individuella problemen ökar i om-
fattning och därmed också de offentliga kostnaderna. Dessutom är ett alltmer 
omfattande samhällsproblem att så många unga människor hamnar bland de 
obehövda och inte kommer in på arbetsmarknaden över huvud taget. Ett ökande 
utanförskap bland unga kan få svåröverskådliga efterverkningar på lång sikt, ett 
resursslöseri som leder till personliga tragedier och ökade sociala spänningar. 

Då sociala nätverk och socialt erkännande till övervägande del är förknippade 
med lönearbetet relateras individuella framgångar till arbetssituationen. Det för 
med sig att även misslyckandena individualiseras och får bäras av dem som be-
finner sig utanför arbetsmarknaden. För många kan den paradoxala längtan till ett 
arbete som en gång lämnades för att det bidrog till ohälsa mycket väl vara ett ut-
tryck för en längtan till meningsfulla och fördjupade sociala relationer. Den falske 
brandmannen straffades för sitt tilltag när han sökte sin sociala tillhörighet, men 
vad händer när den falskhet brandmannen bar på inte längre kan individualiseras? 
När vi måste erkänna att de gamla system vi använder för att lösa nya problem i 
allt för stor utsträckning endast skapar falska förhoppningar? Utmaningen för 
framtiden blir i så fall inte bara hur vi hanterar försörjningsfrågor med en polari-
serad resursfördelning och krympande tidsmarginaler. Det handlar lika mycket 
om hur vi bygger upp och använder individuella och kollektiva resurser i sociala 
nätverk när så många människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden.  
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4.4 Fortsatt forskning 

Vi lever i en snabbhetens konsumtionskultur där en andra bil, hemtjänster och 
hushållsmaskiner ska kompensera för tidfattigdomen. Att fånga långsamheten är 
inte lika enkelt. Tid kan inte sparas. Den kan lätt bli värdelös och komma till ut-
tryck i form av dödtid. Det är överhuvudtaget inte särskilt enkelt för en anställd 
att byta till sig mer tid, däremot erbjuds en rad tjänster – ofta subventionerade – 
för att underlätta ihoptjänandet av pengar. När den självupplevda tiden, tillsam-
mans med ekonomiska resurser och sociala nätverk, fördelas så olika i vardagsli-
vet beroende på livsform blir tiden en välfärdsfaktor och en viktig indikator på 
hur obalanserad den svenska välfärdsutvecklingen är. Forskning som kan förklara 
effekterna för medborgare med knappa levnadsförhållanden, vare sig det handlar 
om tid, pengar eller sociala nätverk, är en angelägenhet för att komma åt de pro-
blem som nuvarande system skapar. Sanne (2002) söker fler faktorer än konsum-
tion och ekonomisk tillväxt för att mäta välstånd. Han föreslår att tid som väl-
färdsfaktor har bärkraft då arbetsvolymen bör kunna minskas till förmån för mer 
tid. Sambandet mellan materiellt välstånd och lycka är i rika länder mycket svagt. 
Skulle då inte välfärd och ekonomi kunna gå skilda vägar? Mindre tillväxt och en 
ökad fri tid skulle kunna komma förbi några av de risker som är förknippade med 
exploatering av resurser och istället bryta ny mark för en uthållig utveckling. Det 
skulle innebära minskad arbetsvolym och dämpad konsumtion som leder till ökad 
fri tid (Sanne 2002).  

Ur en sådan tanke är det möjligt att utveckla modeller där den självupplevda 
tidens negativa effekter skulle kunna synliggöras. En framkomlig väg för fortsatt 
forskning kan vara att lyfta fram två perspektiv. Det första är att utgå ifrån tidfat-
tigas behov av mer tid till annat än arbete och tidrikas behov av bättre ekonomis-
ka förutsättningar och social etablering. Detta ska ställas i förhållande till välfärds-
statens åtgärder för att parera dels riskerna för utbrändhet och långtidssjukskriv-
ning för dem som är inordnade i lönearbetsmodellen, dels riskerna och konse-
kvenserna av utanförskap och ekonomiskt beroende för dem som inte har fotfäs-
te på arbetsmarknaden. Frågan är hur medborgarnas behov svaras upp av väl-
färdsstatens åtgärder i form av rehabilitering, aktivering, ekonomiskt bistånd, 
subventioner och andra tjänster. Medborgarnas handlingsstrategier i förhållande 
till arbetsmarknad och livsmiljö i olika livsformer har behandlats i Enokson 
(2005a) och skulle kunna ligga till grund för en sådan studie. I det arbetet fram-
kommer stora skillnader i tidrika och tidfattiga livsformers externa behov vilket 
skulle kunna tyda på att stora enhetliga systemlösningar har utsorterande och po-
lariserande effekter i fördelningen av tid och pengar. En inledande fråga skulle 
kunna vara om välfärdsstatens handlingsstrategier och åtgärder svarar upp mot 
människors behov i praktiken eller om åtgärderna i själva verket har blivit kont-
raproduktiva?  
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En annan möjlighet är att se tid som välfärdsfaktor ur ett mer policyinriktat 
perspektiv där Sveriges hantering av frågan kan jämföras med andra europeiska 
länder, dels hur forskningen har utvecklats, dels hur ämnet har behandlats i ut-
redningar, policystrategier och politiska beslut rörande t.ex. arbetstid och andra 
välfärdsfrågor som ligger till grund för hur tid som välfärdsfaktor har behandlats. 
Delstudierna som presenterats i rapporten och i denna kappa har riktat uppmärk-
samhet mot hushållens fördelning av tid och pengar i vardagslivet. Det har fram-
trätt skillnader för olika livsformer där de sociala rollernas förankring i lönearbe-
tet har visat på tendenser som inte bara skapar risker och knappa marginaler för 
tidfattiga, utan även för tidrika i ett utanförskap med knappa ekonomiska resurser 
och begränsat socialt erkännande. Förhållanden som till stor del begränsas och 
möjliggörs av politiska beslut. Det vore därför intressant att titta närmare på vilka 
frågor kring tid, pengar och sociala nätverk som förs upp på agendan ur ett mak-
roperspektiv där de politikområden som ansvarar för individens offentliga välfärd 
kan jämföras med de mönster som framkommer i avhandlingen ur ett hushålls-
perspektiv. Ser vi överhuvudtaget tid som en välfärdsfaktor eller är den inriktad 
mot mer traditionella frågor som sysselsättning och offentliga tjänster? Vilka lik-
heter och skillnader går det att urskilja i olika europeiska välfärdssystem? 
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Summary 
This licentiate thesis is based on the empirical results published in Tid, pengar och 
sociala nätverk (Enokson 2005a). That 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 con-
ditions 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 adjust-
ments can impact negatively on health issues during that period of time. One im-
portant 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 be-
tween 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. 

The underlying purpose in Tiden i senmodernt vardagsliv is to compare two com-
peting role theories, the role strain theory and the role expansion theory, and ex-
amine their value of explanation in theory of science. The question is if multiple 
roles are a resource or a burden to the individual in everyday life. To avoid ill-
health, a condition is that we can handle various social roles without the appear-
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ance of role conflict, conflicts that increases the risk for role strain and stress. Re-
searches representing the role strain model suggests that role conflicts and stress 
occurs in the interface between strong commitments in working life, family life 
and in the leisure time. Narrow limits and restricted freedom of action in these 
roles can jeopardize the psychological well-being.  

Role expansion theorists, on the other hand, suggests that multiple roles are a 
resource and that engagement in both work and family life is a prerequisite for 
individuals well-being. Interactions develops social identities and give a sense of 
belonging and personal growth. In that way multiple social roles prevents stress 
and ill-health and acts as a cushion when an unsuccessful role can be compen-
sated with another.  

The results shows that both theories contribute to understand the way multi-
ple demands inhibit or develop the individuals social life, but separately they have 
limited value of explanation. Long time active stress cooping in too many roles 
without time to recover indicates a risk for ill-health, as well as passive stress 
cooping in few social roles. Such a wide platform of interpretation in role theory 
issues pose a possible risk in the sense that theoretical options can suit before-
hand given goals. 

The main purpose of this study is to explore if multiple social roles is a re-
source or a burden to time-rich and time-poor forms of life. An unbalanced divi-
sion of time and economic resources for households in a Swedish community 
(Enokson 2005a) shows that time-rich ways of life experiences having small mar-
gins, partly due to lack of social networks and social recognition. Time-poor, on 
the other hand, experience it due to multiple and unwieldy social roles in and out-
side labour market.  

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 
forms of life have a hard time finding alternative social networks outside the la-
bour market. By using the role strain theory and the role expansion theory on the 
time-rich and time-poor living conditions, the analyze shows that the scientific 
value of each theory depends on what form of life is investigated. The time-poor 
are living with a relatively high pace of life, with active stress cooping in flexible 
living conditions. The lack of time also have consequences in their social relations 
in a sense that conflicts and restricted patterns of behaviour not only appears in 
the working conditions, but also in the household and in the leisure time. In or-
der to compensate, arrangements to engage the whole family in their work are be-
ing made as well as the consuming of household services and technical means to 
ease up the time-poor conditions. These results confirm the role strain theory.  

At the same time, people living under time-poor conditions expresses frustra-
tion due to the lack of social roles and social recognition. In this case, improved 
living conditions does not demand a restriction of social roles, rather an expan-
sion to enhance the quality of life. A change not so easy to accomplish when 
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time-rich forms of life have a hard time finding alternative social networks out-
side the labour market. 

To conclude; due to the fact that a variation of roles in everyday life can be 
rewarding, a certain limit or level can be desirable in finding the balance of every-
day life. None of the theoretical models shows us just that. I therefore suggest a 
theoretical development towards a holistic role context model that emphasize a 
diverse image of life at work, at home and in the leisure time. In that way we 
would be able to deepen the knowledge of the polarizing tendencies in time-rich 
and time-poor living conditions and discuss time and a balanced time budget as a 
question of welfare and well being, beyond traditional measures as economic 
growth and consumption.  
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Författarpresentation 
Uffe Enokson är doktorand i socialt arbete och detta är en teoretisk fördjupning 
av det empiriska material som presenterades i Tid, pengar och sociala nätverk (Enok-
son 2005a). Där undersöktes brister och ojämlikhetsmönster i fördelningen av 
självupplevd tid och ekonomiska resurser. I detta arbete granskas två konkurre-
rande teoribildningar och dess förklaringsvärde för tidrika och tidfattiga livsfor-
mer i förhållande till självupplevd tid, multipla roller och stress.  
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