Tidsbruk, tidspress og tidsprioriteringer

Hvor travelt har vi det
egentlig?
Ragni Hege Kitterod

Spørsmål angående folks faktiske
og ønskede tidsbruk har lenge vært
sentrale tema i forskning og politikk. Valgmuligheter og fleksibilitet
i forhold til eget tidsmønster betraktes som en viktig side ved folks
velferd. Fordeling av tiden mellom
ulike gjøremål er resultat av individuelle valg og ønsker, men valgene
skjer innenfor bestemte rammer.
Både politiske, økonomiske og kulturelle faktorer legger føringer på
folks tilpasninger i arbeidsmarkedet, familien og fritiden. Det er en
vanlig oppfatning at folk flest har
det travlere enn før og at dagliglivet for stadig flere preges av tidsnød og tidspress. Dette antas særlig
å gjelde for barnefamilier med to
yrkesaktive foreldre, men sees også
som et trekk ved samfunnet generelt. Almås (1997) hevder for eksempel i en kronikk om "tidsklemmefolket" at tidsklemma er et moderne fenomen som preger både
arbeidsplassen, hjemmet og det frivillige arbeidet. På alle områder
blir, sier han, tempoet høyere og
pustehullene færre.
I denne artikkelen diskuteres nordmenns faktiske og ønskede tidsbruk
på grunnlag av ulike datakilder. Vi
viser hvordan folk fordeler tiden sin
mellom ulike gjøremål og hvordan

Det har skjedd store endringer i befolkningens
tidsbruk de siste tiåra. Mer tid brukes til fritidsaktiviteter, tiden til husarbeid er kraftig redusert, mens yrkesarbeidet er blitt jevnere fordelt mellom menn og kvinner. Opplevelsen av
tidspress og travelhet er utbredt både blant
menn og kvinner, særlig blant dem som har
barn i husholdningen. Mange uttrykker ønsker
om mer tid til fritidsaktiviteter og samvær
med familie og venner, men gjør de egentlig
noe med det når de får muligheten?

dette har endret seg over tid og diskuterer en del subjektive aspekter
med særlig vekt på opplevelser av
tidspress, travelhet og ønsket tidsbruk.' Det er også et viktig anliggende å illustrere hvor komplisert
det er å få noe klart bilde av dette
feltet. Framstillingen av faktisk tidsmonster er basert på tidligere publisert materiale, mens diskusjonen av
subjektive aspekter i større grad
bygger på data som ikke er publisert tidligere.
Mer tid til fritidsaktiviteter på
1970- og 1980-tallet

Såkalte tidsbruks- eller tidsnyttingsundersøkelser regnes gjerne som de
beste datakilder for å gi en samlet
oversikt over befolkningens tidsmonster (Juster og Stafford 1991).
Her kartlegges tid til alle typer aktiviteter, også hus- og omsorgsarbeid
som det ellers er vanskelig å få noe
godt bilde av. 2 Samlet tidsbruk skal
her summere til 24 timer i døgnet,
noe som reduserer tendenser til
over- eller underrapportering av
bestemte aktiviteter. Resultater fra
slike studier er mye brukt i forsknings- og utredningsarbeid om tidspolitikken i samfunnet generelt, og
om barnefamiliers levekår spesielt,
og har vært særlig viktige for å vise
omfanget og fordelingen av det

ulønnede arbeidet. Framstillingen
av nordmenns tidsbruk i det følgende er i hovedsak basert på slike studier. Med tre undersøkelser kan vi
belyse utviklingen fra 1970 til
1990. 3 Slike studier er dyre og er
derfor gjennomført bare hvert 10.
år. I påvente av undersøkelsen i år
2000 må vi derfor bygge på andre
datakilder for å si noe om utviklingen på 1990-tallet.
Figur 1 viser hvordan menn og
kvinner fordelte sin tid mellom ulike aktiviteter i 1990 og hvilke endringer som fant sted i forhold til
1970. Figuren gjelder for alle voksne 16-74 år og gir dermed et svært
aggregert bilde. Det var store endringer i befolkningens tidsmønster i
denne perioden. Både menn og
kvinner brukte atskillig mer tid til
fritidsaktiviteter i 1990 enn 20 år
tidligere. Mens man i 1970 i gjennomsnitt brukte vel fem timer pr.
dag, var gjennomsnittet i 1990 vel
seks timer. Forskjellen var altså på
om lag en time pr. dag, eller sju
timer pr. uke. Kvinner skar kraftig
ned på tiden til husholdsarbeid og
økte sin tid i yrkeslivet, mens menn
foretok tidsmessige forskyvninger i
motsatt retning. Reduksjonen i husholdsarbeid blant kvinner ble på
ingen måte oppveid av økningen
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blant menn. Alt i alt ble det altså
brukt langt mindre tid til ulønnet
arbeid i 1990 enn i 1970. Når det
gjelder inntektsgivende arbeid,
foregikk i større grad en omfordeling mellom kvinner og menn, slik
at reduksjonen blant menn ble møtt
av en tilsvarende økning blant kvinner. Reduksjonen i yrkesarbeid
blant menn skyldtes både en nedgang i andelen yrkesaktive (lavere
pensjonsalder og flere under utdanning) og kortere arbeidstid blant de
yrkesaktive. Særlig på 1970-tallet,
men også på 1980-tallet, ble det

gjennomført arbeidstidsreformer
som innebar en nedsettelse av normalarbeidstiden. økningen i arbeidstid blant kvinner skyldtes mye
at flere tok lønnet arbeid, men særlig på 1980-tallet var det også en
økning i arbeidstiden blant de yrkesaktive i retning av heltid og lengre deltid. Selv om det var klare tilnærminger mellom menns og kvinners tidsmønster i perioden, var det
altså i 1990 fremdeles slik at kvinner og menn disponerte sin arbeidsinnsats svært forskjellig. Kvinner
brukte atskillig mindre tid enn

Figur 1: Tid brukt til ulike
aktiviteter blant menn og
kvinner 16-74 år. Gjennomsnitt
for alle dager. 1970 og 1990.
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Måling av tidsbruk
Gjennom tidsbruksundersøkelser kartlegges befolkningens tidsbruk ved at et representativt utvalg fører dagbok over sine gjøremål i to døgn. Deltakerne noterer aktivitetene med egne ord, og disse tilordnes i ettertid koder ut fra en liste med vel 100
kategorier. Det er bestemt på forhånd hva som skal regnes som husarbeid, fritidsaktiviteter, yrkesarbeid osv. Tidvis kan denne klassifiseringen gå på tvers av intervjupersonens egne tolkninger (Shaw 1986), men metoden ansees som nødvendig for å
kunne sammenligne ulike gruppers tidsbruk, over tid og mellom land (Harvey 1984).
Det kan beregnes mange mål for tidsbruk på grunnlag av disse undersøkelsene, men
det vanligste er å angi gjennomsnittlig samlet varighet av ulike aktiviteter for befolkningen som helhet og for ulike grupper. Det er slike tall som vises i det følgende.
Gjennomsnittene omfatter både dem som har utført en aktivitet i løpet av en dag og
dem som ikke har utført aktiviteten, og gir altså et aggregert bilde av befolkningens
tidsmønster. Endrede gjennomsnitt kan bunne i at flere eller færre utfører aktiviteten
og/eller endret tidsbruk blant deltakerne. Tallene kan være vanskelige å tolke enkeltvis, men egner seg godt til å sammenligne tid til ulike aktiviteter, tidsbruk i ulike
grupper og endringer over tid.
Aktivitetene deles gjerne i følgende fem hovedkategorier: Inntektsgivende arbeid,
husholdsarbeid (hovedsakelig hus-, omsorgs- og vedlikeholdsarbeid), utdanningsaktiviteter, personlige behov (hovedsakelig søvn, måltider og personlig stell og pleie), og
fritidsaktiviteter.
Hver av disse hovedgruppene omfatter mange underkategorier. Husholdsarbeid omfatter vanlig husarbeid (matlaging, oppvask, klesvask, rengjøring o.l.), vedlikeholdsarbeid (stell av hage, oppussing og reparasjon av bolig og annet utstyr), omsorgsarbeid
(pass, stell og hjelp, følging, henting, samtaler og høytlesning), kjøp av varer og tjenester, samt reiser i forbindelse med husholdsarbeid. Fritiden omfatter idretts- og
friluftsaktiviteter, underholdning (kino, restauranter, idrettsarrangementer o.l.),
mediebruk, lesing, sosialt samvær og reiser i forbindelse med fritidsaktiviteter.
Det er viktig å være klar over at tidsbruksundersokelsenes skille mellom arbeid og
fritid, eller mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, er basert på det såkalte
tredjepersonskriteriet. Det går ut på at enhver aktivitet som man kan kjøpe eller få
andre til å utføre, og som frambringer en tjeneste eller et produkt, er å betrakte som
lønnet eller ulønnet arbeid. Tanken er da at vi kan få andre til å lage mat, ta oppvasken, male huset eller stelle barna for oss, mens det ikke gir mening å få andre til å
spise, ta en løpetur eller gå på kino for OSS
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menn til yrkesarbeid og mer til husholdsarbeid. Alt i alt var det større
endringer i befolkningens tidsmønster på 1970-tallet enn i tiåret etter.
Noe forenklet kan vi si at utviklingen på 1980-tallet var en fortsettelse av utviklingen på 1970-tallet,
men i noe svakere form.
Større aldersforskjeller

Samtidig som kjønnsforskjellene ble
redusert, ble det mer markerte forskjeller mellom aldersgruppene.
Tidsmønsteret blant unge og eldre
skilte seg på mange måter mer fra
mønsteret i andre aldersgrupper i
1990 enn i 1970 (se figur 2), en
utvikling som hadde sammenheng
med forlenget utdanningsperiode
og nedsatt pensjonsalder. Fritidsøkningen var mer omfattende blant
unge og eldre enn i befolkningen
ellers, samtidig som reduksjonen i
tid til yrkesarbeid var mer markert.
Dessuten økte eldre menn sin innsats i husholdsarbeidet mer enn
unge og middelaldrende menn. Den
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Figur 2: Tid brukt til inntektsgivende arbeid, husholdsarbeid og fritidsaktiviteter blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Gjennomsnitt for alle dager. 40
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arbeidsintensive perioden ser altså
ut til å være mer konsentrert om
noen tiår midt i livet enn tidligere.
Nedgangen i tid til husholdsarbeid
skyldtes først og fremst at tiden til
vanlig husarbeid ble redusert (Haraldsen og Kitterød 1992). Kvinner
i 1990 brukte nesten to timer mindre i gjennomsnitt pr. dag til husarbeid enn kvinner i 1970. Pr. uke utgjorde forskjellen nærmere 14 timer, noe som innebærer store endringer i dagliglivet. I gjennomsnitt
brukte menn 20 minutter mer pr.
dag til husarbeid i 1990 enn i 1970.
Dette oppveide ikke nedgangen
blant kvinner. Det var først og
fremst eldre menn som økte sin
innsats, mye som et resultat av frigjort tid ved tidligere utgang av yrkeslivet. Mens husarbeidet ble skåret kraftig ned, var det, både blant
kvinner og menn, en klar økning i
tiden til omsorgsarbeid. Sammensetningen av husholdsarbeidet ble

alstå endret i perioden, med mindre
vekt på vanlig husarbeid og mer på
omsorgsarbeid. Utviklingen gjelder
for alle kvinner og alle menn sett
under ett, men var mest markert for
personer med barn i husholdningen
(Kitterød og Lømo 1996). Her så vi
en klar omprioritering av den ulønnede innsatsen hjemme i retning av
atskillig mindre husarbeid og langt
mer tid til aktiv omsorg for barna.
Når det gjelder økningen i tid til
fritidsaktiviteter, var det mindre
klare forskyvninger mellom aktivitetsgrupper enn hva som var tilfelle
for husholdsarbeidet (figur 3). Økningen var spredt på flere aktiviteter, men var mest markert for fjernsynsseing og sosialt samvær. Dette
er også de to enkeltaktivitetene som
utgjør størst del av fritiden. Kjønnsforskjellene er forholdsvis små, men
det er en viss tendens til at menn
bruker mer tid til fjernsynsseing

enn kvinner, mens kvinner bruker
mer tid til sosialt samvær enn
menn. Endringene i nordmenns
tidsbruk ligner på dem man finner i
andre vestlige land (se for eksempel
Niemi og Päkkönen 1990 og
Robinson og Godbey 1997).

Et gjennomgående funn i dagbokstudier av tidsbruk, både internasjonalt og over tid, har dessuten
vært at kvinner og menn har omtrent like lang samlet arbeidstid.
Ser vi lønnet og ulønnet arbeid under ett, har menn og kvinner, i
gjennomsnitt, omtrent like lange
arbeidsdager. Dette gjelder også for
norske menn og kvinner i de fleste
aldersgrupper og familiefaser (Haraldsen og Kitterød 1992). Uansett
familiefase er det imidlertid klare
kjønnsforskjeller i disponering av
arbeidsinnsatsen, slik at menn bruker mer tid til lønnet og mindre til
ulønnet arbeid enn kvinner. Ikke
overraskende er det slik at den
samlede arbeidsinnsatsen varierer
med livsfase og er klart lengst blant
dem som har barn i husholdningen.
Figur 3: Tid brukt til ulike
fritidsaktiviteter blant menn og
kvinner 16-74 år. Gjennomsnitt
for alle dager. 1970 og 1990
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Tendensen til at den mest aktive
perioden i yrkeslivet i økende grad
faller sammen med familieetablerings- og barnefasen har fått enkelte til å snakke om en livsfaseklemme med doble og ofte motstridende
krav til tid og inntekt (Skrede
1989).
Endringene fortsatte på 1990tallet

For å beskrive endringer i tidsbruk
på 1990-tallet, må vi basere oss på
andre datakilder enn dagbokstudier. Mye tyder på at vi på flere områder har hatt en videreføring av
utviklingstrekk fra 1980-tallet, særlig når det gjelder foreldres tidsmonster. Mødre har fått en sterkere
tilknytning til yrkeslivet i og med at
stadig flere arbeider heltid eller
lang deltid (Statistisk sentralbyrå
1998), mens fedres tilknytning har
vært forholdsvis stabil. Andelen yrkesaktive ser her ut til å være omtrent uendret. I den grad det har
vært endringer i fedres arbeidstid,
ser det, i hvert fall for første halvdel
av 1990-tallet, snarere ut til å ha
vært en reduksjon enn en økning.
Noe færre hadde lang arbeidstid
(minst 45 timer pr. uke) i 1995 enn
i 1991, og den gjennomsnittlige arbeidstiden blant de yrkesaktive fedre så ut til å bli noe redusert i perioden (Kitterød og Roalsø 1996). Hva
husarbeidet angår, tyder analyser
av intervjuspørsmål fra levekårsundersøkelser på at fedre har økt sin
tidsinnsats noe, mens mødre har
redusert sin innsats ytterligere i forhold til begynnelsen av 1990-tallet.
Dermed har det trolig foregått en
viss omfordeling både av det betalte og ubetalte arbeidet slik at forskjellene mellom mødres og fedres
tidsbruk er redusert.
En økning i andelen av ungdomskullene som tar lang utdanning,
samt en fortsettelse av en trend
blant kvinner mot å utsette tids-

punktet for når de får første barn
(Lappegård 1998), kan innebære en
ytterligere konsentrasjon av den
mest arbeidskrevende perioden i
livsløpet over noen tiår. Så lenge vi
ikke har noe fullstendig bilde av
tidsmønsteret, vet vi ikke om folk
samlet sett bruker mer tid til arbeid
(lønnet og ulønnet) i dag enn ved
inngangen til 1990-åra. Det er
imidlertid lite sannsynlig at foreldre
har fått mer tid til fritidsaktiviteter
det siste tiåret. Har det vært noen
økning i fritiden, gjelder dette trolig
først og fremst for eldre og yngre.
økt travelhet til tross for mer
fritid?

Både arbeidstidsbestemmelser, utforming av skattesystem, åpningstider, offentlige serviceordninger og
andre økonomiske overføringer vil
legge føringer på folks tilpasninger
mellom yrkesliv, familieliv og fritid.
Videre vil tidsbruken påvirkes av
normer og forventninger om hva
som er passende på ulike områder,
og av forhandlinger og forpliktelser
innen den enkelte husholdning.
Innen økonomisk teori antas gjerne
at folk tilpasser seg i arbeidsmarked
og husholdning slik at nytten maksimeres. Personlige preferanser og
prioriteringer er viktige, men den
endelige tilpasningen avhenger av
en rekke rammefaktorer. Mens økonomisk teori forutsetter at folk utformer sitt tidsmønster på grunnlag
av rasjonelle valg og stor bevissthet
om alternative valgmuligheter, bygger påstander om økt tidspress og
travelhet oftere på forestillinger om
at folk befinner seg i en tvangssituasjon eller har et mindre bevisst
forhold til egen tidsbruk.
Grad av valgfrihet, rasjonalitet og
muligheter til å realisere ønsket
tidsbruk vil selvsagt variere mellom
grupper avhengig av materielle ressurser, familiesituasjon og en rekke
andre faktorer. Det vil også variere

i hvilken grad folk reflekterer over
føringer rundt, og alternative muligheter i forhold til, egen tidsbruk
og dermed også hvilke forhold de
tar i betraktning når de besvarer
spørsmål om travelhet, tidspress og
ønsket tidsmønster.
Det bildet som er tegnet hittil av en
økning i tiden til fritidsaktiviteter
siden begynnelsen på 1970-tallet,
står i kontrast til utbredte oppfatninger om et samfunn preget av
større tidspress og travelhet. Undersøkelser av faktisk tidsbruk kan ikke
fortelle hvordan folk opplever sitt
tidsmønster. Slike subjektive aspekter må kartlegges på andre måter. I
Norge har vi få sammenlignbare
opplysninger over tid på dette området og må derfor basere oss mye
på øyeblikksbilder tegnet gjennom
ulike datakilder.
I en omfattende analyse av endringer i amerikaneres tidsmønster peker Robinson og Godbey (1997) på
det paradoks at folk flest opplever
større travelhet enn tidligere, samtidig som tidsbruksstudier viser at
tiden til fritidsaktiviteter har økt
betraktelig. I likhet med hva tilfellet
er i Norge, finner de at både menn
og kvinner i alle aldersgrupper bruker mer tid til fritidsaktiviteter enn
tidligere , økningen er i all hovedsak gått med til å se mer fjernsyn.
De finner imidlertid at det parallelt
har vært en klar økning i andelen
som opplever tidspress og travelhet.
Forfatterne diskuterer dette paradokset utførlig og peker blant annet
på at større frihet til å velge og et
økt tilbud av mulige aktiviteter har
gitt folk et annet forhold til tid enn
tidligere. Mange prover å rekke
over mest mulig, enten ved å gjøre
flere ting på en gang eller ved å utfore hver enkelt aktivitet hurtigere.' De peker også å at mye av det
som defineres som fritid i tidsbruksundersøkelser kanskje ikke
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oppleves slik av deltakerne selv.
Spredte intervaller med fjernsynsseing kan summere opp til flere
timers fritid i rapporter om tidsbruk, men oppleves ikke alltid slik
av folk selv. Selv om det ikke er
samsvar mellom utviklingen av
opplevd og faktisk tidsbruk, finner
man imidlertid samme monster i
hvilke faktorer som har betydning
for grad av tidspress og travelhet.
De grupper som, ifølge tidsbruksstudier, har lengst samlet arbeidstid, er også de som oftest synes de
har det travelt.
I Norge er spørsmål om tidsopplevelse og tidspress stilt i ulike sammenhenger, men det er vanskelig å
få noe enhetlig bilde av feltet. Her
refererer vi resultater fra ulike datakilder, men baserer oss mest på
noen spørsmål om opplevd tidsmangel og ønsket tidsbruk som ble
stilt i en av Statistisk sentralbyrås
omnibusundersøkelser i 1995.
Mange vil gjerne gjøre mer av
alt

I innledningsintervjuet til Statistisk
sentralbyrås tidsbruksundersøkelse
i 1990, ble det, for å fange opp
folks tilfredshet med eget tidsmøns-

ter, spurt hvilke gjøremål man gjerne skulle bruke mer eller mindre tid
til. For en rekke aktiviteter ble deltakerne bedt om å angi om de gjerne skulle bruke mer tid enn de faktisk gjorde, mindre tid, eller om de
syntes de brukte passe mye tid (se
Statistisk sentralbyrå 1992). Som vi
ser av tabell 1, er det for de fleste
aktiviteter slik at mange gjerne ville
bruke mer tid enn de gjør. Mønsteret er forholdsvis likt for menn og
kvinner. Høyest prioritet har samvær med venner, hobbyer, friluftsliv
og andre fritidsaktiviteter, men det
er også mange som gjerne vil bruke
mer tid til samvær med familie og
barn, til utdanning og til arbeid
med hus og hage. Relativt få ønsker
å skjære ned på noen aktiviteter. I
den grad noen kunne tenke seg dette, er det først og fremst i forhold
til yrkes- og husarbeid.
Ettersom folk ikke ble bedt om å
prioritere mellom aktiviteter, må
svarene sies å være ganske hypotetiske. De er antakelig mer uttrykk
for hva folk liker å gjøre og hva de
synes de har for lite, eventuelt må
bruke vel mye, tid til, enn for hvordan de faktisk ville innrette seg hvis
de kunne velge fritt. Det er dess-

Tabell 1: Andel som gjerne skulle bruke mer tid til ulike aktiviteter og andel
som gjerne skulle bruke mindre tid. Tall for menn og kvinner 16-66 år. 1990.
Prosent

Skulle gjerne bruke mer tid
Menn
Kvinner
Til samvær med familie og barn
Til utdanning
Til inntektsgivende arbeid
Til samvær med venner
Til husarbeid
Til arbeid med hus, hage,
leilighet eller hytte
Til hobbyer, friluftsliv,
andre fritidsaktiviteter
Til avslapping, TV o.l
Antall personer som svarte

Skulle gjerne bruke mindre tid
Menn
Kvinner

41
37
15
50
26

40
41
19
55
19

35

31

53
9

57
15

2
18

11

1 408

1 534

1 408

1 534

Kilde: Statistisk sentralbyrås tidsnyttingsundersokelse 1990. Innledningsintervju

2
17

1
2
12
1
16

uten vanskelig å vite om ønsker om
mer tid på et område er uttrykk for
at folk liker denne aktiviteten og
faktisk ønsker å utføre den oftere,
eller at de føler de burde bruke mer
tid fordi det trengs større innsats,
for eksempel i hagen eller huset.
Slike generelle spørsmål kan vanskelig si noe om grad av tidspress og
travelhet. Det at man gjerne skulle
bruke mer tid på flere områder, kan
like gjerne bunne i at man har mange interesser som at tidsbudsjettet
er for stramt.
ønsker om mindre arbeid og
mer fritid?

Ved å gjenta samme spørsmål flere
ganger kan man få et inntrykk av
endringer i tidsprioriteringer. I
1989 og 1997 stilte Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
(NSD), i regi av International Social
Survey Programme, likelydende
spørsmål om tidsbruksønsker (se
Skjåk 1998). Folk ble bedt om å
tenke seg at de kunne forandre måten de bruker tiden på, og deretter,
for gitte aktiviteter, angi om de
gjerne ville bruke mer tid, mindre
tid, eller like mye tid som nå. Heller
ikke her ble man bedt om å prioritere mellom aktiviteter. Tabell 2 viser, for de to tidspunktene, hvilke
aktiviteter yrkesaktive menn og
kvinner gjerne ville bruke mer tid
til. Blant begge kjønn er det en tendens til at flere ville bruke mer tid
til familie, venner og fritidsaktiviteter i 1997 enn på slutten av 1980tallet, mens relativt færre ville bruke mer tid til yrkesarbeid. Også her
er det store likheter mellom menn
og kvinner, både i forholdet mellom
aktivitetsområder og endringer
over tid. Endringene kan reflektere
en verdiforskyvning mot større
vektlegging av fritid og andre aktiviteter utenfor yrkeslivet og mindre
vekt på inntektsgivende arbeid,
men bildet er litt tvetydig. De samme undersøkelsene viser nemlig at
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Tabell 2: Andel som ville bruke mer tid til ulike aktiviteter dersom de kunne
forandre måten de bruker tiden sin på. Tall for menn og kvinner 1989 og 1997. 1

00,
41/

Prosent

Kvinner

Menn
1989

1997

1989

1997

28

31

28

32

59

71

71

82

Lønnt- rbei d

Husarbeid

enmed

Sammen med venner

Tallene gjelder for personer 18-67 år med en vanlig arbeidstid på minst 20 timer pr. uke
Kilde: Intervjuundersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer, gjennomført i regi av NSD (Skjåk 1998)

1

selv om yrkesarbeidet relativt sett
ser ut til å bety mindre for folk, var
andelen som sa at de ville like å ha
en jobb selv om de ikke trengte
pengene, uendret i perioden, omtrent 75 prosent (ibid.).

at yrkesarbeidet oppleves mer slitsomt enn for. Arbeidsmiljøundersøkelser viser nemlig at arbeidsdagen
for stadig flere styres av tidsfrister,

Selv om flere enn før sier de gjerne

ønsker om omprioriteringer mellom yrkesarbeid og andre gjøremål
kan altså være vanskelig å tolke. I
likhet med spørsmålene fra NSD
tyder spørsmål om ønsket arbeidstid i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser på at flere enn før
kunne tenke seg å redusere arbeidstiden. Med visse mellomrom er det
stilt spørsmål til yrkesaktive om den
arbeidstiden de har nå er den som
passer best, eller om man kunne
tenke seg kortere eller lengre arbeidstid forutsatt at lønnen øker
eller minker tilsvarende. Spørsmålene er analysert i flere oversiktspublikasjoner fra Statistisk sentralbyrå, og mer spesielt i en artikkel om
foreldres arbeidstid og arbeidstidsønsker (Kitterød og Roals0 1996).
Det ser ut til å være en klar utvikling i retning av at relativt flere ønsker å arbeide mindre selv om lønnen minker tilsvarende. Dette betyr
imidlertid ikke nødvendigvis at folk
faktisk vil redusere arbeidstiden
hvis de får velge fritt. Mange av
dem som uttrykker ønsker om redusert arbeidstid har romslig økonomi

skulle bruke mer tid til gjøremål

utenom jobben, kan vi altså ikke
uten videre slutte at yrkesarbeidet
betyr mindre for folk, og at de faktisk ville endre sin tidsbruk i retning av mer fritidsaktiviteter og sosialt samvær dersom de fikk mulighet. I tillegg til at utbredte ønsker
om mer fritid kan gjenspeile samfunnsmessige verdiendringer, kan
de være uttrykk for at mange har
større forventninger enn før til uttelling på de fleste livsområder.
Endringene kan også bunne i et stadig økende tilbud av fritidsaktiviteter, i at mange opplever tidsbudsjettet i hverdagen som vel stramt,
eller i at folk flest har fått bedre
økonomi og dermed større muligheter for utfoldelse i fritiden. Omfattende debatter om større individuell fleksibilitet i arbeidstid over
døgnet, uka, året og livsløpet kan
også ha medført større bevissthet
om alternative måter å organisere
dagliglivet på og om muligheter for
egne valg. Mer utbredte ønsker om
økt fritid kan også være resultat av

fastlagte rutiner og krav fra kunder
og klienter (Andresen 1998).

og dessuten en arbeidsgiver som er
positiv til deltidsordninger (Kitterød 1998). For mange er nok ønsker om kortere arbeidstid mer et
uttrykk for at hverdagen oppleves
vel slitsom og gir lite rom for andre
gjøremål, enn for at man faktisk vil
arbeide mindre. Spørsmål om prioriteringer mellom jobb og andre aktiviteter viser altså en tvetydig
utvikling. Stadig flere sier de gjerne
vil bruke mer tid til gjøremål utenom jobben, og stadig flere uttrykker
ønsker om kortere arbeidstid. Samtidig tillegges yrkesarbeidet like
stor vekt som tidligere, og mange
unnlater å realisere ønsker om kortere arbeidstid selv om de har god
økonomi og en arbeidsgiver som er
positiv til arbeidstidsreduksjoner.
Fritid og livskvalitet
Tidsbruksønsker kartlegges også
tidvis ved at ønsker om mer fritid
stilles opp mot andre goder som
ikke direkte har med tid å gjøre, for
eksempel økt materiell velferd. I en
undersøkelse om livskvalitet i 1998
i regi av Framtiden i våre hender
ble ønsker om økt fritid holdt opp
mot mindre tidspress på jobben, flere fortrolige venner, bedre helse,
økt kjøpekraft, flere naturopplevelser og et mer meningsfylt arbeid
(Vejrup 1998). 7 Folk ble bedt om å
vurdere hva de trodde ville øke deres livskvalitet mest, og, ulikt hva
som er tilfelle i de spørsmål vi har
sett på hittil, ble de bedt om å prioritere bare ett alternativ. Bildet er
ganske likt for begge kjønn. Både
blant menn og kvinner var det klart
flest, om lag 30 prosent, som mente
at økt fritid var den enkeltfaktor
som ville endre deres livskvalitet
mest. Bedre helse var det alternativet som ble nevnt nest oftest, mens
et mer meningsfylt arbeid kom som
nummer tre. Ikke overraskende er
det stor variasjon mellom grupper,
slik at ønsker om mer fritid er mest
utbredt der hvor det er rimelig å
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anta at tidspresset er størst på
grunn av omfattende innsats i yrkesliv og barneomsorg. Folk i alderen 30-49 år, de med høy inntekt
og de med høy utdanning peker
oftere enn andre på økt fritid som
en viktig faktor for å bedre livskva-

liteten.
Også målt på denne måten ser det
altså ut til at mange synes de har
for lite fritid. I likhet med de spørsmål som er referert ovenfor, er det
imidlertid uklart hva det egentlig
innebærer med hensyn til valgmuligheter, tidspress og vilje til faktiske endringer at mange framholder
økt fritid som det som vil bidra
mest til bedre livskvalitet. I hvilken
grad har folk selv valgt sitt tidsmonster, i hvilken grad kan de
endre det, og i hvilken grad vil de
foreta omprioriteringer hvis de får
muligheten?

Tidspress og travelhet
Tidspress og travelhet er også, i flere sammenhenger, forsøkt fanget
opp mer direkte. I en aviskronikk
om tidsklemmefolket hevder Almås

(1997) at 20 prosent av det norske
folk sitter fast i tidsklemma. I forbindelse med prosjektet "Prioritering av egen tid" fikk Senter for
bygdeforskning i 1996 Nielsen
Norge (et firma for markedsanalyse) til å spørre et representativt
urvalg av befolkningen hvor ofte de
var i en slik situasjon at de måtte
prioritere det ene framfor det andre
av ting som de gjerne skulle ha
gjort. 5 prosent svarte at prioritering av egen tid mellom arbeid,
venner og fritidsaktiviteter var et
meget stort problem, mens 15 prosent mente det var et ganske stort
problem. Ifølge Almås viser dette at
en av fem nordmenn befinner seg i
tidsklemma. Andelen er særlig høy
blant personer 25-39 år, dem som
har lav familieinntekt, selvstendig
næringsdrivende og bosatte i
spredtbygde strøk. Tidsmangelen
arter seg imidlertid forskjellig for
ulike grupper. Høyinntektsgrupper,
velutdannede og bosatte i storbyer
prioriterer i større grad enn andre
hensynet til arbeid når de er presset, mens lavinntektsgrupper, de
med lav utdanning og bosatte i

Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser
Dette er individbaserte landsrepresentative utvalgsundersøkelser av personer 16-79
år og gjennomføres fire ganger i året. De har en fast kjerne med bakgrunnsspørsmål
samt spørsmål om ulike tema betalt av ulike oppdragsgivere. Hver undersøkelse dekker flere tema. Den undersøkelsen vi ser på her hadde et nettoutvalg på 1 474 personer og en svarprosent på 74 (Dale 1995). Med et såpass lite utvalg er det dessverre
begrenset hvor mye vi kan bryte ned materialet i ulike grupper.

Spørsmålene om travelhet, tidsmangel og ønsket tidsbruk ble stilt som følger:
Pleier du å ha sa mye 6 gjøre på hverdagene at du har vanskelig for å rekke alt som
trengs å gjøres? Vil du si det skjer ofte, noen ganger, sjelden eller aldri?
-

Er det noe du gjerne skulle gjøre på vanlige hverdager, og som du ikke har mulighet for å gjøre på grunn av tidsmangel? Vil du si ofte, noen ganger, sjelden eller
aldri?

-

Til dem som svarte ofte eller noen ganger på forrige spørsmål:
- Hvis du hadde bedre tid på hverdagene, hva ville du da først og fremst bruke mer
tid til? Angi bare ett gjøremål.
(Dette spørsmålet ble stilt åpent. Intervjueren plasserte svaret i en av de svarkategorier som vises i tabell 3).

spredtbygde strøk i større grad
prioriterer hensynet til familien.
Almås ser denne såkalte tidsklemma som et typisk moderne fenomen
som etter hvert preger de fleste livsområder. Han har imidlertid ikke
sammenlignbare data fra tidligere,
og kan derfor ikke med sikkerhet
vite at det har vært en økning i andelen som opplever problemer med
å prioritere mellom aktiviteter. Som
mange andre vurderer han det som
entydig negativt at folk kan ha
problemer med å prioritere mellom
ulike gjøremål, og diskuterer ikke
hvorvidt slike problemer kan bunne
i at folk har mange interesser, spennende jobber eller et omfattende
sosialt nettverk.
I 1995 stilte Statistisk sentralbyrå i
en av sine omnibusundersøkelser
noen spørsmål om opplevd tidspress og ønsket tidsbruk. Lignende
spørsmål ble stilt i en stor undersøkelse om den svenske befolknings
tidsbruk på begynnelsen av 1990tallet (se Rydenstam 1992), og anbefales av Eurostat (EUs statistikkkontor) stilt i forbindelse med samordnede tidsbruksundersøkelser i
mange europeiske land (Rydenstam
og Wadeskog 1998). En analyse av
de svenske dataene finnes i Rydenstam (1992), men de norske spørsmålene er ikke systematisk analysert tidligere. I det følgende viser vi
noen hovedresultater.
Det ble altså stilt to spørsmål om
opplevd tidsmangel og travelhet og
ett om hva man gjerne skulle bruke
mer tid til (se ramme om omnibusundersøkelser). Dette spørsmålet
om tidsbruksønsker er mer forpliktende enn dem vi har diskutert tidligere, både fordi det bare ble stilt
til dem som mente det var noe de
gjerne ville gjøre på hverdager,
men ikke hadde tid til, og fordi folk
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befolkning, nærmere bestemt to av
tre, opplever tidspress og tidsmangel. Mønsteret er ganske likt for
menn og kvinner, men det er, som
vi kunne vente, markerte forskjeller
mellom familiefaser. Gifte/samboende og enslige med barn opplever
oftere enn andre denne formen for
tidspress, mens enslige 45 år og
over er de som sjeldnest opplever
slikt press.

Figur 4: Andel som ofte eller av og til har så mye å gjøre på hverdagene at de opw
har vanskelig for å rekke alt som trengs å gjøres. Tall for menn og kvinner i 4i/
ulike familiefaser. 1995. Prosent
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ble bedt om å oppgi bare en aktivitet.
Figur 4 viser andeler menn og kvinner i ulike familiefaser som synes

de ofte eller av og til har så mye å
gjøre på hverdager at de har vanskelig for å rekke alt som trengs å
gjøres. Målt på denne måten ser det
ut til at størstedelen av den voksne

Figur 5: Andel som ofte eller av og til har noe de gjerne skulle gjøre på
hverdager, men som de ikke har mulighet for å gjøre på grunn av tidsmangel.
Tall for menn og kvinner i ulike familiefaser. 1995. Prosent
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Figur 5 viser andeler menn og kvinner i ulike familiefaser som ofte eller av og til har noe de gjerne skulle
gjøre på hverdager, men som de
ikke har mulighet til på grunn av
tidsmange1. 8 Målt på denne måten
ser det ut til at noe færre opplever
tidsmangel enn hva vi fikk inntrykk
av gjennom forrige spørsmål, men
også dette målet viser at mer enn
halvparten av den voksne befolkning ofte eller av og til opplever en
form for tidsmangel. Også her finner vi små kjønnsforskjeller, mens
variasjonen mellom familiefaser er
som ventet slik at de med barn i
husholdningen oftere enn de fleste
andre finner at tiden ikke strekker
til. Verdt å merke seg er også den
høye andelen av enslige, særlig
blant kvinner, som mener tiden
ikke strekker til for alt de ønsker å
gjøre. Dette tyder på at det ikke bare er forpliktelser i egen husholdning som har betydning for opplevelsen av tidsmangel. Interesser, engasjement og forpliktelser på en
rekke områder kan spille inn.
Bildet av hvor mange som kan sies
å befinne seg i tidsklemma varierer
altså noe med hvilket mål som legges til grunn. Almås gir noe lavere
anslag enn det som antydes av tallene fra Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse. Andelen som
ofte har noe de gjerne skulle gjøre
på hverdager, men som de ikke rekker på grunn av tidsmangel, omtrent en av fire, ligger imidlertid
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ganske nær andelen på 20 prosent
som ifølge Almås "sitter fast i tidsklemma". Trolig er det mest hensiktsmessig å holde dem som oppgir
at de "av og til" har ting de gjerne
skulle gjøre, men ikke rekker, utenfor i anslag over andelen med stort
tidspress, ettersom dette neppe kan
sies å utgjøre noe stort velferdsproblem.
Opplysninger fra tidsbruksundersøkelser om at menn og kvinner samlet sett har like lang arbeidstid, er
ofte blitt kritisert for å gi et feilaktig bilde, særlig av kvinners tidsmonster, ettersom kvinner gjerne
har mer overordnet ansvar for arbeidet hjemme enn hva menn har,
møter større krav om kontinuerlig
tilgjengelighet og oftere gjør flere
ting samtidig. Disse forholdene fanges ikke opp i tradisjonelle dagbokundersøkelser av tidsbruk (Tomes
1983, Davies 1989, Emerek 1989).
Ut fra denne kritikken skulle vi vente at kvinner oftere enn menn opplever tidsknapphet. De data som er
presentert ovenfor, tyder imidlertid
på at det er små kjønnsforskjeller
på dette området, noe som stort
sett gjelder uansett familiefase.
Mange vil ha mer tid til fritidsaktiviteter og sosialt samvær

De som svarte at det ofte eller av og
til var noe de gjerne skulle gjøre på
hverdager, men som de ikke fikk tid
til på grunn av tidsmangel, ble bedt
om å angi hva de helst ville bruke
mer tid til dersom de hadde bedre
tid. Som det framgår av tabell 3, er
det først og fremst fritidsaktiviteter
og samvær med familie og venner
folk gjerne skulle bruke mer tid til.
Dette gjelder både for menn og
kvinner og for folk i de fleste familiefaser. Sett i lys av at tidsbruksundersøkelser viser at det var en økning i tidsbruk til begge disse aktivitetstyper på 1970- og 1980-tallet,
kan dette virke overraskende. Det

Tabell 3: Andel som gjerne skulle bruke mer tid til ulike aktiviteter og andel
som sjelden eller aldri har noe de ikke får gjort på grunn av tidsmangel. Tall
for menn og kvinner i ulike familiefaser. 1995. Prosent
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er imidlertid viktig å huske på at
tall fra tidsbruksundersøkelser er
basert på gjennomsnittsbetraktninger, og at endringsmønsteret kan
være forskjellig for ulike grupper.
Det at såpass mange ønsker å bruke
mer tid til fritidsaktiviteter må også
sees i lys av at tilbudet og mulighetene på mange områder er større
enn tidligere. Det er derfor mer å
gå glipp av når hverdagen er fylt
med yrkes- og familiemessige forpliktelser. For en del vil det dessuten være slik at enkelte fritidsaktiviteter oppleves stressende og gir
en viss travelhet ettersom mange
organiserte aktiviteter medfører
forpliktelser og må utføres til faste
tider. Ytterst få sier at de gjerne
skulle bruke mer tid til å se fjern-

syn. Dette kan tyde på at selv om
nordmenn flest tilbringer atskillige
timer pr. uke foran fjernsynsapparatet, er dette ofte mer en fyllmasse
mellom andre gjøremål, enn nøye
planlagte og høyt prioriterte aktiviteter. I tråd med dette finner Robinson og Godbey (1997) at når folk
blir spurt hvilken aktivitet de først
ville kutte ned på hvis det skulle
oppstå ting de absolutt må gjøre,
svarer de aller fleste fjernsynsseing.
Tabell 3 illustrerer også at ulike
spørsmålsformuleringer gir ulike
bilder av graden og typen av tidsmangel. Som vist tidligere, kan
spørsmål hvor folk ikke blir bedt
om å prioritere mellom aktiviteter,
lett gi et overdrevent inntrykk av
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tidsnød og tidsmangel. Mange oppgir at de gjerne skulle bruke mer tid
på en rekke områder. Når man blir
bedt om å prioritere mellom aktiviteter, og dessuten må utforme svaret selv uten å få presentert bestemte aktivitetsområder av intervjuer,
må man tenke nøyere igjennom hva
eventuell tidsmangel består i. Ulikt
hva som var tilfelle når mange svar
var mulige og alternativene ble presentert, er det da ytterst få som
oppgir at de gjerne skulle bruke
mer tid til husarbeid, utdanning
eller jobb.
Som vist i figur 5, sier folk med
barn i husholdningen oftere enn de
fleste andre grupper at det er ting
de gjerne skulle gjøre på hverdager,
men ikke rekker. Både blant menn
og kvinner gjelder dette omtrent tre
av fire. Forskjellen i forhold til
andre familiefaser består først og
fremst i at foreldre oftere enn andre
gjerne skulle ha mer tid til samvær
med barna. Om lag en av fem både
blant mødre og fedre framholder at
de gjerne skulle bruke mer tid med
barna (tabell 3).
Videre analyser av materialet viser
at det, uansett yrkesaktivitet, utdanningsnivå, inntektsnivå, bostedsstrøk og yngste barns alder, er
slik at et flertall av både fedre og
mødre ofte eller av og til finner at
hverdagene ikke strekker til for alt
de gjerne skulle gjøre. Ikke uventet
er det imidlertid en viss variasjon
slik at foreldre med lang arbeidstid
oftere enn dem med kortere arbeidstid opplever tidspress og tidsmangel. Tidsbruksstudier viser da
også at fulltids yrkesaktive foreldre
har lengre samlet arbeidstid enn
dem med kortere arbeidstid og dem
som ikke er i jobb (Haraldsen og
Kitterød 1992). Opplevd travelhet
ser dessuten ut til å være vanligst i
høyinntektsgrupper og i tettbygde
strøk, og for mødres vedkommen-

de, blant dem med høy utdanning.
Disse siste forskjellene gjenspeiler
sannsynligvis hovedsakelig variasjoner i arbeidstid. Yngste barns alder
ser ut til å ha mindre betydning.
Ettersom det inngår såpass få foreldre i utvalget, må forskjeller mellom grupper tolkes med forsiktighet. Alt i alt er det imidlertid
grunnlag for å hevde at selv om
spørsmål som fanger opp subjektive
sider ved tidsmønsteret på mange
måter gir et annet bilde av grad av
tidspress og travelhet enn opplysninger om faktisk tidsbruk, ser

mønstrene langt på vei ut til å være
de samme når det gjelder hvilke
grupper som er særlig presset. Som
nevnt, er dette også et sentralt funn
hos Robinson og Godbey (1997).
Oppsummering og diskusjon

Tidsbruk, valgfrihet og kontroll
over egen tid betraktes som en viktig side ved folks velferd. Dette
gjenspeiles i flere av de velferdspolitiske debatter som er ført de siste
åra og er særlig tydelig når de gjelder ordninger rettet mot barnefamilier. Ved siden av å bedre den
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materielle velferden tar overføringer til barnefamilier sikte på å gi
mindre tidspress og større fleksibilitet i utformingen av dagliglivet.
Et sentralt funn i tidsbruksundersøkelser er den markerte økningen i
tid til fritidsaktiviteter både blant
menn og kvinner og i alle aldersgrupper i tiden 1970-1990. Det var
dessuten en utvikling i retning av
mindre kjønnsforskjeller og klarere
aldersforskjeller i tidsbruk. Tendensen til at den mest aktive perioden i
yrkes- og familieliv var konsentrert
om tiara midt i livet var mer markert i 1990 enn i 1970. Vi har ingen
samlet oversikt over endringer på
1990-tallet, men mye tyder på at
det på flere områder har vært en
fortsettelse av utviklingen fra de
foregående tiår. Trolig har vi fått
en ytterligere konsentrasjon av de
mest arbeidsintensive åra i livsløpet. Det har imidlertid neppe vært
noen generell økning i tiden til fritidsaktiviteter. I den grad det har
vært noen økning, er det rimelig å
anta at dette først og fremst gjelder
for eldre og yngre.
Subjektive dimensjoner ved folks
tidsmønster er forsøkt fanget opp i
flere sammenhenger, men det er
vanskelig h få noe enhetlig bilde av
feltet. Det kan være vanskelig å tolke de svar som gis på spørsmål om
ønsket tidsbruk og opplevd tidspress. Det at folk sier de gjerne
skulle disponere tiden annerledes
enn de gjør, innebærer ikke alltid at
de faktisk ville omdisponere tiden
hvis de kunne velge fritt, men kan
være uttrykk for at hverdagen oppleves vel travel og at det er mye
man gjerne skulle involvere seg mer
i enn hva nåværende forpliktelser
gir rom for.
Vi har sett at bildet av tidspress,
tidsmangel og tidsbruksønsker varierer noe fra undersøkelse til under-

søkelse. Et gjennomgående funn er
imidlertid at det er små kjønnsforskjeller i andeler som opplever ulike
former for travelhet og tidsmangel,
noe som er uventet sett i lys av utbredte antakelser om at kvinner har
et mer presset tidsbudsjett enn
menn. Det er videre et gjennomgående funn at mange peker ut fritid
og sosialt samvær som områder de
gjerne skulle bruke mer tid til. Sett
på bakgrunn av den markerte økningen i tid til fritidsaktiviteter som
har funnet sted siden 1970-tallet,
kan dette synes uventet. Vi ser også
klart at andelen som rapporterer
om tidspress og tidsmangel er
høyest i de grupper som har mest
omfattende forpliktelser i yrkes- og
familieliv.

te er det også viktig å diskutere mulige forskjeller mellom grupper når
det gjelder grad av kontroll over
egen tidsbruk. Inntekts- og utdanningsnivå vil ha stor betydning for
muligheten for å utforme og endre
eget tidsmønster, og tidsmangelen
har trolig ulik karakter avhengig av
livsfase og sosial status. Opplysninger om hvordan folk opplever sitt
tidsmønster vil derfor være et viktig
supplement, og muligens også korrektiv, til opplysninger om faktisk
tidsbruk.

Subjektive dimensjoner ved tidsmønsteret har stor betydning for
trivsel og velferd. Det er derfor viktig å diskutere hvordan dette best
kan kartlegges og analyseres. Det er
neppe mulig å finne perfekte mål
på feltet, men ved hjelp av sammenlignbare spørsmål over tid kan
man følge utviklingen på området.
Ved å samordne spørsmålene med
dem som stilles i andre land, kan
man også studere likheter og forskjeller mellom innbyggere i ulike
land. Uansett sammenlignbarhet
kan man på grunnlag av subjektive
spørsmål analysere forskjeller mellom befolkningsgrupper og sammenholde opplevd og faktisk tidsmonster. Tolkningen av svar på slike spørsmål kan imidlertid med fordel være mer nyansert enn hva som
ofte er tilfellet. Eksempelvis forutsettes gjerne at tidsmangel og vansker med å prioritere mellom aktivitetsområder alltid er entydig negativt. Slike prioriteringsproblemer
kan imidlertid bunne i at folk har
mange interesser og stor livsappetitt og at mulighetene og tilbudene
på en del områder overstiger det
man kan gape over. I tråd med det-

2. Mange datakilder forteller noe om folks
tidsbruk. Tid til yrkesarbeid kartlegges løpende gjennom arbeidskraftsundersøkelser,
tid til mediebruk kartlegges gjennom medie- og kulturundersøkelser, deltakelse i
øvrige fritidsaktiviteter registreres ofte som
en side ved befolkningens levekår, og tid til
husarbeid kartlegges gjennom flere intervjuundersøkelser, ofte som bakgrunnsinformasjon for å sortere andre opplysninger. Ingen
av disse datakildene gir imidlertid noen
samlet oversikt over befolkningens tidsmonster. Metodestudier tyder dessuten på
at registrering av bare en side ved tidsmønsteret kan gi en viss over- eller underrapportering (Nierni 1993, Marini og
Shelton 1993, Robinson og Godbey 1997).

1. For enkelte, særlig blant arbeidsledige og
eldre, kan det også være et problem at tiden faller lang og at dagliglivet mister sin
struktur på grunn av få faste gjøremål. Slike
problemstillinger diskuteres imidlertid ikke
i denne artikkelen.

3. Det er gjennomført tre slike undersøkelser i Norge, en i 1971-1972, en i 1980-1981
og en i 1990-1991. For enkelhets skyld skriver vi her 1970 og 1990.
4. For nærmere omtale av opplegg og gjennomføring av de norske tidsnyttingsundersøkelsene, se Statistisk sentralbyrå
(1992). Variasjon og endringer i befolkningens tidsbruk er også nærmere beskrevet i
Haraldsen og Kitterød (1992).
5. Ås (1978) har foreslått en annen aktivitetsinndeling som også er mye brukt. Denne
bygger på en antakelse om at folks gjøremål
ikke konkurrerer om tiden på like vilkår og
tar utgangspunkt i grad av antatt forpliktelse knyttet til ulike aktiviteter. Hus- og
omsorgsarbeid skilles her ikke fra
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fritidsaktiviteter og personlige behov etter
hvorvidt oppgavene kan utføres av andre
eller ikke, men etter grad av forpliktelse og
valgfrihet. I praksis ligner imidlertid inndelingen hos As på den som er nevnt ovenfor.
6. Forfatterne bygger i sin argumentasjon
mye på en bok av Linder (1971) med tittel
Det rastløse velferdsmennesket hvor det påpekes at materiell framgang vil følges av
større opplevd tidsknapphet, både fordi det
tar tid å forbruke og vedlikeholde den stadig økende mengden varer som produseres,
og fordi høyere lønninger ut fra en økonomiske betraktningsmåte innebærer dyrere
tid og dermed ønsker om større utbytte av
tidsbruken.
7. Lignende spørsmål er nylig stilt i en av
Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser. Disse blir analysert i Anders
Barstads artikkel i dette nummer av
Samfunnsspeilet.
8. Når Rydenstam (1992) analyserer tidsmangel og tidspress i den svenske befolkning basert på tilsvarende spørsmål, definerer han et mål som han kaller "ont om tid"
ut fra om man har svart ofte/av og til på
begge de spørsmål som er presentert i figurene 4 og 5. Her velger vi å se dem som to
separate indikatorer på tidsmangel og travelhet.
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