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Forord

Rockwool Fondens Forskningsenhed gennemførte i 2008-09 den
hidtil mest omfattende danske tidsanvendelses- og forbrugsundersøgelse baseret på oplysninger om 6.090 repræsentativt udvalgte danskeres døgnrytmer og forbrugsmønstre. Udover tiden brugt
på arbejde og fritid indgik også oplysninger om respondenternes
økonomiske forhold, spise- og motionsvaner, søvnmønstre og helbredsforhold.
Nogle af nævnte undersøgelsesdata har allerede været genstand
for afrapportering i form af bl.a. Jens Bonke og Jane Greve (2010).
Helbred, overvægt og trivsel blandt danskere og Jens Bonke (2011).
Søvn – ægteskab, indkomst og helbred, mens en bog om danskernes arbejdstid og fritid vil blive udsendt senere i 2012.
Nærværende bog gør rede for selve tidsanvendelsesstudiets historiske og idémæssige baggrund og studiernes aktuelle status.
Tidsanvendelsesundersøgelser har en lang historie og er siden
1920’erne blevet gennemført i både øst- og vesteuropæiske lande
samt i USA. Inden for socialvidenskaberne er dette klart et område i hastig vækst, hvilket kan ses af det stigende antal videnskabelige artikler om dette emne.
Bogen diskuterer også de lange linjer i befolkningernes tidsanvendelse i andre lande. I denne forbindelse var det nærliggende at
lade tilsvarende, ikke tidligere publicerede, tal for Danmark indgå
i bogen, hvilket er sket i kapitel 9, der afslutter den egentlige fremstilling.
I forbindelse med publikationens tilblivelse vil jeg takke mine
medarbejdere seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen og forsker Camilla Hvidtfeldt, der begge beskæftiger sig med surveys om
tidsanvendelse og de metodiske og praktiske spørgsmål i forbindelse med disse, for konstruktive kommentarer til manuskriptet.
Den samme tak skal rettes til cand.polit. og dr.phil. Gunnar
Viby Mogensen, der gennem årene indgående har beskæftiget sig
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med den teoretiske og praktiske side af tidsanvendelsesstudier.
Endvidere vil jeg takke professor Nina Smith, der ligeledes i sin
forskning har beskæftiget sig med emnet, for kommentarer til manus. Sekretær Birgit Kristensen har læst med som den samfundsinteresserede læser med henblik på bogens tilgængelighed og relevans.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke Rockwool Fonden med
dens bestyrelsesformand Tom Kähler og direktør Elin Schmidt for
at sætte så vide rammer for forskningen i enheden, som de gør.
København, februar 2012

Torben Tranæs
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1. Introduktion

Siden 1964 er der blevet offentliggjort fem landsdækkende, repræsentative undersøgelser af, hvad den danske befolkning bruger
tiden til. Hver gang har der i medierne været en meget grundig
dækning med detaljeret omtale af resultaterne.
Interessen for anvendelsen af døgnets 24 timer er da også stor,
nærmest på linje med interessen for det danske vejr. Emnet er en
vigtig del af hverdagen, når vi taler sammen i telefon, chatter på
nettet eller møder hinanden på gaden: Hvad laver du? spørger vi
hinanden.
Denne interesse deles af forskere rundt omkring i verden. De
ser tidsanvendelsesstudierne som en vigtig kilde til information
om folks adfærd og de samfundsmæssige bevægelser. Befolkningens levevilkår belyses bl.a. via disse undersøgelser på en måde,
der supplerer de traditionelle undersøgelser af indkomst, boligforhold, det sociale netværk, etc.
Som det vil fremgå af bogen, dukkede de første undersøgelser
op i USA og Sovjetunionen allerede i 1920’erne. Der er siden da løbende blevet publiceret undersøgelser i alle udviklede lande og på
det allerseneste også i en række udviklingslande. Men der er ikke
tidligere på dansk publiceret en systematisk introduktion til tidsanvendelsesstudiets idémæssige og historiske udvikling.
Bogen er bygget op på den måde, at kapitel 2 skitserer baggrunden for og optakten til de første undersøgelser. Kapitel 3 gør så
mere detaljeret rede for udviklingen af surveyteknikken og dens
udbredelse og implementering i udvalgte lande. Fremstillingen føres videre i kapitel 4 med en diskuterende gennemgang af nogle
hovedresultater rundt omkring i landene: Får befolkningen i de
industrialiserede samfund mere eller mindre fritid? Gennemgangen føres helt frem til i dag, og det fremgår, at der er en udtalt konvergens i tidsanvendelsen i industrialiserede lande, både mellem
landene og mellem kønnene.
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Kapitel 5 gennemgår betingelserne for, at internationale sammenligninger overhovedet er realistiske. Dvs. at kapitlet skildrer
det udviklingsarbejde, bl.a. med EU’s statistiske bureau, Eurostat,
som formidler, der gør internationale sammenligninger mulige.
I kapitel 6 ser bogen på forholdene i Danmark, idet kapitlet
gennemgår de danske tidsanvendelsesesundersøgelser fra 1964 til
i dag. Kapitlerne 7 og 8 supplerer med en omtale af en række særlige danske undersøgelser inden for begrænsede emner.
Kapitel 9 fortsætter diskussionerne i kapitel 4 om mere eller
mindre fritid i de industrialiserede lande, med fokus på udviklingen i Danmark i den periode bevægelserne kan følges, dvs. fra
1964 til 2009. Denne empiriske gennemgang af de lange udviklingslinjer, opdateret med nye tal for 2009, har ikke tidligere været
publiceret.
Endelig sammenfatter og konkluderer kapitel 10.
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2. Hvordan begyndte det?

2.1. De tidligste dagbøger
Brugen af tid på personlige gøremål er blevet registeret i forskellige europæeres dagbøger uden publiceringsmæssigt sigte tilbage i
1600-tallet. Enkelte lyser op og er senere – århundreder efter dagbogsforfatterens død – publiceret som indikationer på, hvordan de
øvre lag af befolkningen i det førmoderne Europa anvendte døgnets 24 timer.
Et klassisk eksempel er S. Pepys’ dagbog fra 1660’ernes London med skildring af restauration, pest, brand og krig, men også
med gengivelse af forlystelser og erotiske erobringer. Sidstnævnte
blev refereret i krypteret form, så hustruen ikke kunne læse med,
hvis hun ved en fejl fik adgang til siderne. J. Boswells dagbog – fra
1760’ernes London – er et andet og noget senere eksempel. En særlig genre var rejsedagbogen, som fx den diplomaten J. Juel skrev
under et ophold i Moskva i 1709-11.1 Endnu en genre var dagbogsbrevene, der blev sendt til kæresten eller familien under ophold
væk fra hjemmet.2
Tidlige former for dagbøger blandt bønder dukker også op
i 1700-tallet,3 og fra første halvdel af 1800-tallet bliver dagbøger
nedskrevet af andre end overklassen mere udbredte. Eksempelvis
skriver den hallandske bonde J. Håkansson i 1870’erne om årets
gang i mark og skov med ret præcise angivelser af tidsforbruget på
de enkelte aktiviteter,4 og den jyske S. Veiersøe gør sig tilsvarende
notater i 1820’erne.5
1. J. Danielsen (1975).
2. Se fx J. Swifts breve til E. Johnson samlet i Dagbog til Stella (1946), udvalgt
og oversat af N. Haislund.
3. En oversigt findes hos C. Bjørn (2003).
4. H. Håkansson og B. Wiman (1997).
5. S. Veiersøe (2003).
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Som litterær genre er dagbogsromanen etableret fra 1700-tallet, herhjemme med et definitivt gennembrud ved udgivelsen af
Steen Steensen Blichers Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog
i 1824. Senere kom H.C. Andersens Dagbøger 1825-75 og almanakker, som strækker sig over fire årtier og skildrer forfatterens
rejser såvel som liv i København i 1800-tallet (Andersen, 1971-77).
Og endelig skal nævnes J. Joyces roman Ulysses (1922) om en dag i
ireren Leopold Blooms liv. Romanen er et af modernismens tidlige
hovedværker og indvarslede gennembruddet af en helt ny fortælleteknik.
Dagbøgerne og den skønlitterære anvendelse af genren er omtalt her, da materialet vidner om en udbredt forståelse af tidsbegrebet og -registreringen som en ramme for og tilgang til afdækning
og fortolkning af menneskers liv, udviklingsforløb og samfundsmæssige strukturer.
Den litterære såvel som ikke-litterære registrering af tiden kan
placeres som en del af menneskets behov for og evne til at skabe
sammenhæng og overblik i tilværelsen6 og som en social kendsgerning i form af et regulerende princip ved indgåelse af aftaler og
disponering af dagligdagen.
Sådan har det imidlertid ikke altid været. Man skal frem til
1300-tallet, før en time bliver inddelt i 60 minutter. Målingen af
tid var dog endnu aldeles upålidelig i fraværet af driftssikre ure.
Den mere præcise registrering bliver først en kendsgerning fra engang i 1600-tallet. Historikeren P. Englund konstaterer i sit værk
om Sveriges deltagelse i 30-års krigen, at: ”Under detta århundrade fick tiden en allt större roll i människornas liv och stora framsteg gjordes på tidmätningens område”.7 Et teknisk gennembrud
var opfindelsen af pendulet ved midten af århundredet. Fra nu af
blev en eksakt tidsmåling mulig og vandt i første omgang indpas
ved astronomiske observationer. Udgivelsen af Københavns Universitets Almanak: Skriv- og Rejse-Kalender med oplysninger beregnet af Københavns Observatorium siden 1881 er et eksempel
herpå.

6.
7.
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Afgørende for tidsregistreringens udbredelse uden for naturvidenskabelige kredse var nogle samfundsmæssige ændringer. I
de mest udviklede vesteuropæiske centre blev der etableret manufakturer med driftsmæssige krav om en tidsmæssig koordineret indsats af arbejdsstyrken, og det samme gjaldt bygningen af
de utallige og meget omfattende fæstningsværker i det krigeriske
1600-tal.
Med industrialiseringen i 1800-tallet og den successive markedsorientering af landbruget bliver stadig større kredse af befolkningen afhængige af tiden. Målingen af tiden inden for de enkelte
erhverv og den videnskabelige måling af tidsanvendelsen i repræsentative udsnit af befolkningen via surveys formidler således en
mere sikker beskrivelse af de produktions- og samfundsmæssige
fænomener. Dette sker selvsagt uden fiktionens og dagbogens eksistentielle og oplevelsesmæssige dimensioner.

2.2. Tiden som en knap ressource
Retrospektivt er det muligt at få et skøn over fordelingen mellem
arbejde og fritid i Vesteuropa før reformationen gennem antallet
af helligdage og søndage, hvor man i princippet ikke måtte arbejde. Ifølge S. de Grazia (1962) var der i middelalderens Vesteuropa
omkring 115 hellig- og bededage med variationer fra sted til sted
og over tid. Lægger man årets 52 søndage til, når man op på knap
170 arbejdsfri dage om året eller mere end tre arbejdsfri dage om
ugen. De Grazia betoner, at slaver og livegne nød godt af mange af
helligdagene. Dertil kom det lavere aktivitetsniveau på hverdage
om vinteren.8 Selv om man antager, at middelalderens bonde arbejdede 12 timer i døgnet eller endda mere om sommeren, nåede
han på denne måde formentlig ikke op på, hvad der var standarden i den industrialiserede del af Europa i 1800-tallet, hvor tiden
for alvor blev betragtet som en knap ressource.
For Danmark foreligger der mere sikre opgørelser over døgnrytmen fra anden halvdel af 1800-tallet. I håndværk og industri
begyndte arbejdet kl. 6 om morgenen og fortsatte til kl. 19 om afte-

8.

H.L. Wilensky (1961).
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nen.9 De fleste steder var der i løbet af arbejdsdagen normalt pauser af i alt to timers varighed, hvilket gav en nettoarbejdstid på
11 timer. På landet var arbejdstiden noget længere om sommeren,
men til gengæld kortere om vinteren.10
I litteraturen om industrialiseringens betydning for arbejdstidens længde argumenterer nogle historikere for, at den faste arbejdstid og bindingen til at arbejde på seks af ugens syv dage måske i virkeligheden betød lige så meget for industriarbejderens
oplevelse af, at tiden blev en knap ressource som den lange arbejdsdag i sig selv.
Frem til industrialiseringen havde arbejdstidens længde været skiftende. Hvor meget man arbejdede, blev styret af arbejdsopgavens karakter og af, hvor meget man behøvede for at klare sig.
Blandt daglejere fandtes der ifølge disse historikere en begrænset stræben efter øget materiel velstand. Middelalderen og renæssancens daglejere arbejdede så længe, som det krævedes for at få
til livets simple underhold, og når dette mål var realiseret, tog de
helt enkelt fri. Livet vekslede mellem perioder med hårdt arbejde
og ekstrem lediggang.11
I Danmark finder vi endnu i 1880’ernes avisdebat spor af en
lignende tilgang til arbejdet. I en verserende debat om brug af
svensk arbejdskraft i Danmark i 1880’erne hævdede Berlingske
Tidende om de danske landarbejdere, der søgte mod København,
at de var fuldstændigt udisciplinerede. Mange udeblev fra arbejdet, når lønnen var udbetalt. Det kunne således ”constateres, at en
meget stor Deel af Arbeiderne, naar de tjene mere end de netop
behøve, holde Ferie, indtil det tjente Overskud er opbrugt. Navnlig paa Mandagen, den første Arbeidsdag efter Lønningsudbetalingen” udeblev folk.12 Fristelsen var særlig stor i høsten, hvor
høstgilderne lokkede. Berettigelsen af import af svenske ufaglærte, som forventedes at have en anden arbejdsmoral, var i denne situation nærmest selvforklarende. Blandt håndværkerne insisterede de århusianske bødkersvende på ”blå mandage”, ”altså
9.
10.
11.
12.
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O. Hyldtoft (1999).
Ibid.
P. Englund (1993), C. Hill (1969).
Her citeret efter B. Jensen (2000).
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en arbejdsmoral, som strider imod enhver form for disciplin på
arbejdet”.13

2.3. Arbejdstiden som et socialt og fagpolitisk spørgsmål
Blandt arbejdere og socialt orienterede reformatorer blev arbejdstidens forkortelse tidligt et af de væsentligste mål.
Den utopiske socialist R. Owen ledede i begyndelsen af
1800-tallet det store bomuldsspinderi og mønsteranlæg NewLanark i Skotland. Owen indførte en arbejdsdag på 10 ½ time,
mens hans konkurrenter lod deres ansatte arbejde i 13-14 timer i
døgnet.14 Udviklingen under industrialiseringen havde medvirket
til en længere årlig arbejdstid i kraft af dels afskaffelsen af de katolske helligdage i Nordeuropa efter reformationen, dels den industrielle disciplin i fabrikkerne.15
I Danmark forlangte arbejderne uden held i begyndelsen af
1870’erne en ”normalarbejdsdag” af 10 timers varighed i seks af
ugens dage. I 1883 udfærdigede Møbelsnedkernes og Stolemagernes Fagforening et andragende til Folketinget om at tage initiativ
til gennemførelsen af en otte timers arbejdsdag. 8-8-8-kravet om 8
timers arbejde, 8 timers søvn og 8 timers fritid blev ført frem igen
og igen, indtil det for de fleste faggrupper efter omfattende social
uro blev realiseret via overenskomsterne lige efter Første Verdenskrig.16
En social- og planlægningsmæssig interesse for den brede befolknings tidsanvendelse etablerede sig da også netop med det industrialiserede samfund, hvor de tekniske muligheder for omfattende surveys lidt inde i 1900-tallet efterhånden var til stede,
13. K. Knudsen (2011, p. 188).
14. Jf. fx omtalen hos F. Engels (1919).
15. J. Gershuny (2000). Og så har vi slet ikke været inde på syndefaldet ved overgangen fra jæger- og samlersamfundet til landsbrugssamfundet. Antropologer har
i løbet af 1960’erne og 70’erne påvist et meget lavere niveau for arbejde i nutidige
primitive samfund (eksempelvis i Amazonas og Zimbabwe) end i landbrugssamfund efter devisen, at jo mere primitivt landbrugssamfundet endnu er, desto
mindre er arbejdsbelastningen.
16. G. Nørregaard (1943).
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herunder også at befolkningernes store flertal kunne læse og skrive.
Den måde, vi bruger tiden på, har klare fordelingspolitiske implikationer. I udgangspunktet har alle en lige adgang til døgnets
24 timer, men forskellige krav og forventninger lægger i varierende grad en determination i udnyttelsen.
Det er usikkert, hvornår selve begrebet ”tidsanvendelsesstudier” i betydningen målinger og analyser af, hvordan befolkningen
bruger sin tid, blev taget i brug første gang. Alligevel ses kortlægningen af tidsforbruget traditionelt som en forlængelse af fattigdomsstudier mod slutningen af 1800-tallet, hvor det økonomiske
husholdningsbudget indgik som en almindelig udbredt metode til
at registrere levevilkårene på.17
Det er oplagt at se husholdningsbudgettet for en given periode
som en konceptuel form og et regnskab, som kunne udvides til
analyser af befolkningens tidsforbrug. Det såkaldte døgnrytmeskema, hvor respondenterne angiver de aktiviteter, de var involverede i i løbet af ét eller flere udvalgte døgn, blev resultatet.

17. G. Haraldsen og H. Kitterød (1992). For en mere detaljeret redegørelse for
tidsanvendelsesstudiets idémæssige tilknytning til sociale undersøgelser af den
tidlige arbejderklasses levevilkår, se A. Szalai (1966).
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3.1. Udviklingen i Østeuropa: værktøj i planøkonomien
To årtier inde i 1900-tallet var der fuld gang i udviklingsarbejdet
af tidsanvendelsesstudier. En af pionererne var russeren S.G. Strumelin. Han gennemførte i 1924 en tidsanvendelsesundersøgelse
blandt Moskvas arbejdere, der var blevet kraftigt decimeret under revolutionen og den efterfølgende borger- og interventionskrig. Surveyen blev gentaget 35 år senere, og det gav mulighed for
at studere ændringer i tidsanvendelsen. Undersøgelser blev også
tidligt gennemført blandt studenter og forskere,18 og tidsanvendelsesstudier blev i det hele taget et populært planlægningsredskab i
bestræbelserne på at udvikle et socialistisk samfund.
Især var de sovjetiske teknokrater optaget af, hvordan forkortelser i arbejdstiden havde påvirket befolkningens dagligdag, og
hvordan dagliglivet kunne rationaliseres.19 Kvindernes husholdningsarbejde blev prioriteret forskningsmæssigt med henblik på
at få det begrænset via bedre eller mere kollektivt husholdningsudstyr og -arbejde. En del af den frigjorte tid kunne så blive allokeret til industrien og landbruget, der i lange perioder af Sovjetunionens historie manglede arbejdskraft. Første og igen Anden
Verdenskrig gjorde således et kraftigt indhug i den mandlige
del af befolkningen, og det samme gjorde Stalins terrorregime i
1930’erne.
Efter 1945 blev studierne et almindeligt fænomen i Sovjetunionens interessesfære i de østeuropæiske lande, og typisk blev
disse undersøgelser varetaget af de nationale statistikproducenter.20 Statistikerne kunne bl.a. dokumentere forvridninger i form

18. A.A. Kancheev (1925 og 1926).
19. G. Haraldsen og H. Kitterød (1992), A. Szalai (1966).
20. P. Feldheim (1972).
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af ikke-ønskede allokeringer i arbejdsudbuddet i de socialistiske
økonomier. Eksempelvis viste den første landsdækkende survey i
Ungarn i 1963, at på trods af at landbruget var blevet gennemkollektiviseret i 1961, var der udtalte forvridninger i arbejdsudbuddet, formentligt betinget af en utilfredsstillende forsyning med
varer på det offentlige marked.
Alt for mange bønder og arbejdere investerede efter de ungarske planlæggeres ambitioner alt for megen tid på helt små private
jordlodder, hvor produktiviteten efter almindelig økonomisk teori
burde være lavere end på de store jorder med adgang til maskiner
og kunstgødning.
Ved de næste undersøgelser i 1972-73 og 1976-77 kunne det
konstateres, at tendensen var fastholdt på trods af en fortsat urbanisering og bortvandring fra landbruget.21 Rent realøkonomisk,
dvs. vurderet ud fra befolkningens behov for fødevarer m.v., fungerede de små lodder faktisk rationelt og bidrog formentlig til, at
hele planlægningsøkonomien kunne fortsætte lidt længere end ellers muligt.

3.2. Udviklingen i de vestlige industrinationer:
fokus på fritiden
I 1920’erne og 1930’ernes USA gennemførtes en række tidsundersøgelser blandt begrænsede dele af befolkningen.22 I disse tidlige
studier lå interessen bl.a. på en bedre udnyttelse af landbrugets arbejdskraft og på anvendelsen af befolkningens fritid.
I 1954 fulgte en landsdækkende survey, hvor aktiviteter mellem
kl. 23.00 og 7.00 dog ikke blev registreret. Den første landsdækkende og repræsentative undersøgelse for USA med registrering af
hele døgnrytmen kom i 1965, hvilket var et år efter en tilsvarende
dansk undersøgelse så dagens lys, jf. kapitel 6.
I et studie fra 1972 forsøgte J.P. Robinson og P. Converse at skabe en vis sammenlignelighed mellem 1965-undersøgelsen og de
tidligere registreringer. Et af hovedresultaterne var, at der ikke var

21. R. Andorka (1984 og 1987) og R. Andorka og B. Falussy (1982).
22. M. Wilson (1929) og G. Lundberg et al. (1934).
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noget tegn på, at fritiden var øget siden 1930’erne trods begrænsninger i den formelle arbejdsuge. Tværtimod synes omfanget af
fritid at være reduceret ved midten af 1960’erne sammenholdt med
i 1930’erne.23
Canada fik sin første landsdækkende survey forestået af Statistics Canada i 1986. Inden da var der gennemført undersøgelser i delpopulationer af den canadiske befolkning fra midten af
1960’erne og frem.24 Initiativtagere var forskellige canadiske universiteter.
Før Anden Verdenskrig var der i Europa undersøgelser i delpopulationer i især England, men også i Frankrig, Tyskland25 og
Holland.26 Et studie af P.A. Sorokin og C.O. Berger fra 1939 i en
population af yngre mennesker i England bidrog til at kvalificere
og udbrede tidsforbrugsundersøgelser som sociologisk metode.27
Undersøgelsen adskilte sig fra mange senere ved at have en eksplicit tidskategori om ”sex og kurmageri”.
I Vesteuropa gennemførtes den første landsdækkende undersøgelse i Holland i 1957-59,28 i England i 1961, i Danmark i 1964
(jf. omtalen i kapitel 6), i Vesttyskland og i Belgien i 1965, mens
lande som Norge (1971-72), Finland (1979) og Sverige (1982) kom
senere med.
Fra 1975 og frem har The Social and Cultural Planning Office of
the Netherlands med fem års intervaller stået for undersøgelserne i
Holland, der er blevet afrapporteret i talrige publikationer. A. van
den Broek og K. Breedveld (red.) (2004) bringer en engelsksproget
analyse af de landsdækkende hollandske indsamlinger gennemført i perioden 1975-2000.
I Sverige fik surveyen et kvalitativt løft med etableringen af
projektet Hushållens ekonomiske levnadsförhållande eller forkortet HUS-projektet.29 I 1982 gennemførtes en pilotundersøgelse i
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jf. også J.P. Robinson (1985).
Se J. Zuzanek (2009) for en oversigt over tidsanvendelsesstudier i Canada.
Jf. omtalen hos G. Haraldsen og H. Kitterød (1992).
A. Blonk et al. (1936).
Se fx anmeldelsen i The British Medical Journal, august 1939.
A. van den Broek og K. Breedveld (red.) (2004).
A. Klevmarken (1990), L. Flood og A. Klevmarken (1989).
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Vestsverige og i 1984 en landsdækkende survey i husholdninger
med det sigte at skabe et panel via opfølgning i 1986 og 1988. Ved
studiet kombineredes forbrugsundersøgelsen og tidsanvendelsesstudiet i en panelkontekst, hvilket giver enestående analysemuligheder, fx med henblik på at analysere, hvordan køb af tjenesteydelser kan give mulighed for et faldende tidsforbrug på en
husholdningsaktivitet. Fra og med 1988 har Statistiska centralbyrån (SCB) gennemført tidsanvendelsesstudier og publiceret om
emnet.30

3.3. Udviklingslandene kommer også med
Inden for de seneste 10-15 år er der gennemført tidsanvendelsesundersøgelser i flere udviklingslande. De er bl.a. sat i værk med
det sigte at fremkomme med mere realistiske mål for den samlede
produktion i landene, idet en relativt stor del af befolkningen fortsat er beskæftiget uden for den formelle og registrerede økonomi.
Herved giver de traditionelle nationalregnskaber ikke et dækkende billede af landenes produktion. Det at hente vand ved brønden
regnes fx ikke med som en samfundsmæssig produktion, selvom
det principielt set svarer til den produktion, som et vandværk leverer, og som medregnes i nationalregnskabet.
Problemstillingen er i øvrigt ikke kun relevant for udviklingslandenes økonomiske og sociale liv. Også i de industrialiserede
lande er der således interesse for tidsanvendelsen på husholdnings- og gør det selv-arbejde, der ikke registreres i nationalregnskabet. Disse oplysninger kan være relevante både ved beregninger af fordelingen af velfærd i befolkningerne og af udviklingen i
landenes velfærd.
Nogle af de første beregninger af korrigerede velfærdsmål blev
gennemført af de amerikanske økonomer W. Nordhaus og J. Tobin, der i 1972 publicerede såkaldte Measures of Economic Welfare
(MEW) for USA for årene fra 1929 til 1965. Ved beregningerne tog
de udgangspunkt i nationalregnskabets forbrugsopgørelser ud fra
den betragtning, at befolkningens forbrug er det egentlige mål for

30. Statistiska centralbyrån (1988).
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økonomisk aktivitet. Forbrugsopgørelserne blev derpå bl.a. korrigeret ud fra beregnede værdier af goder og tjenesteydelser produceret i husholdningerne samt en beregnet værdi af fritiden, der
varierede over årene.31
Senere er andre fulgt efter med beslægtede beregninger32 eller
beregninger anvendt ved behandling af ligestillingsspørgsmål.33
Beregningerne knyttet til en velfærdsindikator for Danmark
(P.R. Jensen et al., 1995) viste bl.a., at når man ser bort fra det private og offentlige forbrug, er betydningen af fritiden den vigtigste
faktor ved opgørelsen af bidrag til danskernes muligheder for at
opleve velfærd. I det omfang fremgangen i fritid ikke følger fremgangen i mere kontante fysiske goder, som disse udtrykkes i nationalregnskabets opgørelser, stiger velfærden simpelthen ikke i takt
med de markedsbaserede statistiske beregninger.
Japan var det første land, hvor officielle statistiske organer forsøgte at anvende alternativer til traditionelle nationalregnskabsopstillinger med metodisk reference til Nordhaus og Tobin.34
Dette fandt sted i 1973 med offentliggørelsen af publikationen Measuring the Net National Welfare of Japan.
Udgiveren var The Net National Welfare Development Committee, der i sin toårige levetid nåede at fremstille en række korrektioner af det japanske nationalregnskab. Baggrunden for de alternative beregninger var bl.a. udtalte forureningsproblemer, men også
ihærdige forsøg på at bekæmpe den ødelæggelse af miljøet, der
fulgte af industrialiseringen.

31. I beregningerne indgik også en række andre faktorer, herunder afkastet af
offentlig kapital i form af ”huslejen” for offentlige bygninger, anlæg og veje samt
husholdningernes afkast af at kunne investere og disponere over varige forbrugsgoder. Fra forbruget blev trukket udgifter ved bl.a. pendling mellem hjem og
arbejde samt offentlige udgifter til politi og retsvæsen, renovation og forsvar,
såkaldt ”defensive udgifter”. Endvidere blev der nedjusteret for visse udgifter som
følge af forurening, støj og andre ulemper ved livet i en moderne storby.
32. Jf. fx J. Bonke (1987a og b), P. R. Jensen et al. (1995), H.E. Zeuthen og B. Jensen
(1995) og L. Goldschmidt-Clermont og E. Pagnossin-Aligisakis (1995).
33. J. Bonke (1992).
34. Jf. omtalen hos H. Zeuthen og B. Jensen (1995).
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Sidenhen publicerede UNDP (1995)35 en oversigt over industrialiserede og ikke-industrialiserde landes produktion, inklusive
værdien af husholdningsproduktionen, hvor også bidrag for Danmark indgik.

35. L. Goldschmidt-Clermont og E. Pagnossin-Aligisakis (1995).
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4. Mere fritid – eller mere arbejde – i det
moderne vestlige samfund?

4.1. De første empiriske forsøg på et svar
Centralt i litteraturen om tidsanvendelse har siden 1960’erne stået
en debat om, hvorvidt mennesket i de moderne industrialiserede
samfund har fået mere eller mindre arbejde og tilsvarende mindre
eller mere fritid. I kapitel 9 vil vi vende os mod forholdene i Danmark i perioden fra 1964 til 2009, idet vi her i kapitel 4 koncentrerer os om en bredere gennemgang af den empiriske og teoretiske
litteratur på feltet.
I The Overworked American. The Unexpected Decline of Leisure
baserede J. Schor (1991) sig på detaljerede analyser af arbejdsmarkedsstatistik. Han nåede frem til, at den tendens mod mere arbejde i perioden mellem 1930’erne og 1960’erne, som fremgik af J.P.
Robinson og P. Converse (1972), fortsatte markant frem gennem
1970’erne og 1980’erne.36 Samme konklusion nåede A. Hochschild
til i The Time Bind (1996).
Andre påviste et stort set uændret tidsforbrug på husholdningsarbejde på trods af gennemslaget af de mange husholdningsmaskiner, først og fremmest i amerikanske hjem.37 Argumentationen
var, at maskinerne og de nye kemiske stoffer i husholdningerne
ganske vist mindskede tidsforbruget pr. arbejdsopgave. Men den
ekstra tid, der blev frisat, blev brugt til at øge antallet og kvaliteten
af arbejdsopgaver i hjemmet, hvilket afspejlede en generel standardforbedring og forøgelse af husholdningsproduktionen. Tids36. J.D. Owen (1988 og 89) havde inden da fundet samme tendens for amerikanske
mænd.
37. J. Vanek (1974 og 1978), R. Schwartz-Cowan (1976), her baseret på O. Sullivan
og J. Gershuny (2001). Gershuny (2000, p. 54) peger på, at tilsvarende resultater
gjaldt for engelske husmødre i samme periode. Forholdene i Danmark er behandlet
i J. Bonke (1995a, kapitel 8).
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forbruget forblev derfor uændret, og begrebet ”time famine” blev
almindeligt.38
I de østeuropæiske lande kunne forskere konstatere en lignende bevægelse mod mindre fritid og mere arbejde.39

4.2. Teoretikernes fremskridtsoptimisme
Den empirisk orienterede litteratur var i modstrid med, hvad
fremtrædende samfundsteoretikere og økonomer siden midten
af 1800-tallet havde forudset ville kendetegne fordelingen mellem
arbejde og fritid i det højt industrialiserede og rige samfund.
J.S. Stuart Mill kom i den mest anvendte lærebog i økonomi i
anden halvdel af 1800-tallet Principles of Political Economy40 med
en forudsigelse om, at i en ikke for fjern fremtid ville alle menneskelige behov kunne imødekommes, samtidig med at arbejdstiden
kunne reduceres. Den centrale præmis var, at en stigende produktivitet kunne formidle både en reduceret arbejdstid og et stigende
forbrug.
Tilsvarende overvejelser var til stede blandt franske utopiske
socialister og bredt repræsenteret i Karl Marx’ forfatterskab, båret
som det var af en stærk tro på udviklingen af samfundets såkaldte produktivkræfter. Kapitalismen havde frisat mennesket fra det
agrare livs fordummelse og den totale afhængighed af naturkræfterne. Socialismen ville forkorte arbejdstiden og sikre befolkningens materielle tilværelse.
I anden halvdel af 1800-tallet var vesteuropæiske tænkere og
samfundsbeskrivere mentalitetsmæssigt på vej ud af den ”malthusianske klemme”. Her refereres til den forestilling, at befolkninger ikke kunne opleve varig fremgang i deres levevilkår, idet
fremskridt i landbruget ville blive fulgt af en befolkningsvækst,
der bragte niveauet tilbage til situationen, før forbedringerne blev
indført. Nu gav massive landbrugstekniske innovationer, begyndende i England og Holland, samt industrialiseringen mulighed
38. Se J. Bonke (1995b) for en diskussion af familiers tidskøbsstrategier ved anskaffelse af husholdningsmaskiner.
39. R. Andorka (1987).
40. Førsteudgave 1848, 7. udgave 1871.
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for at se langt lysere på menneskets fremtid.
Undervejs i forløbet havde den amerikanske økonom T. Veblen
i bogen Theory of the Leisure Class (1899, 1975) skarpt kritiseret
en socialgruppe med overvældende megen fritid og luksusforbrug.
Bogen handler om de rige amerikanere ”the leisure class”,41 der
i 1880’erne og 1890’erne var et demonstrativt prangende fænomen
i de amerikanske storbyer. I værket sammenlignende T. Veblen de
overdådigt riges levemåde med primitive stammers fremvisning
af deres rigdom ved rituelle fester. Han mente, at gruppens mere
eller mindre bevidstløse forbrug ikke var dikteret af materiel nyttemaksimering, men af et behov for social prestige med rødder i
forhistorisk tid. Herved detroniserede Veblen bl.a. den klassiske
økonomis ontologi om det nyttemaksimerende og rationelle menneske.
I sammenhængen introducerede han begreberne ”iøjnefaldende lediggang” og ”iøjnefaldende forbrug”, her kommenteret
af J.K. Galbraith: ”De to vendinger er blevet optaget i amerikansk
sprogbrug og kultur. De har påvirket den økonomiske og sociale
holdning hos tusinder og atter tusinder af mennesker, der aldrig
har hørt om T. Veblen. For velhavende i USA – primært mænd,
men også kvinder – er lediggang da også blevet det samme som at
mangle ”omdømme””.42
I 1930’erne var J.M. Keynes mere optimistisk for befolkningen
som helhed med hensyn til fremtidens fordeling af arbejde og fritid.43 Den stigende produktivitet i kombination med en successiv
mætning af de materielle behov ville ifølge Keynes tillade, at det
almindelige menneske fik en mere behagelig fordeling mellem arbejde og fritid under materielt trygge rammer.
Forestillingen om en mere menneskelig fordeling mellem arbejde og fritid for den jævne mand fik en renæssance i 1960’ernes
åndelige klima med store årlige produktivitetsstigninger, hvor en
titel som Vers une civilisation du loisir? (J. Dumazedier, 1962) (engelsk udgave Towards a Society of Leisure?) indskrev sig i debatten.

41. I betydningen ”dem, der ikke behøver at arbejde”.
42. J. K. Galbraith (1988, p. 158).
43. J.M. Keynes (1930).

25

Mere fritid – eller mere arbejde – i det moderne vestlige samfund?

Samme forfatter gav et rids over og kommenterede den kritik, bogen havde mødt i en udgivelse fra 1974.44 J. Fourastié (1965) forudså, at i fremtidens samfund ville mennesket kunne klare sig med at
præstere 40.000 arbejdstimer i løbet af et gennemsnitligt liv.
Helt fremme i 1960’erne rumsterede Veblens aversion mod
overdreven fritid i ”the leisure class” dog fortsat mere eller mindre
manifest hos nogle forfattere, der blegnede ved udsigten til fritidssamfundet. S. de Grazia ((1962) så ligefrem et moralspørgsmål af
tyngende dimensioner i udsigten til mere fritid: Kunne en befolkning som den nordamerikanske håndtere den megen fritid? Eller
stod USA over for et sammenbrud som følge af moralsk forfald?45
Registreringerne af befolkningens tidsanvendelse i 1960’erne
og 1970’erne gav imidlertid anledning til, at nogle samfundsforskere afblæste fritidssamfundet og servicesamfundet. J. Gershuny (1978 og 79) fremlagde den tese, at det moderne samfund ikke
udviklede sig til servicesamfund med en beskæftigelsesmæssig
dominans i den tertiære sektor, men til det forfatteren betegnede
som ”a self-service economy”. I et sådant samfund ville flere og
flere behov blive tilfredsstillet gennem gør det selv-arbejde og i øvrigt også ved sort arbejde. Sådanne forudsigelser var bl.a. baseret
på det mere rigelige og billige udbud af alle former for værktøjer
og small scale-maskiner til gør det selv-arbejdet samt de fiskale
forvridninger, den såkaldte skattekile, som følge af skattetrykket i
velfærdssamfundene.46
De høje og stigende skatter nærmest tvang befolkningerne til
enten at investere i værktøj og maskiner for selv at reparere på den
voksende bestand af materielle goder eller også til at købe arbejdet
sort. Herhjemme steg skattetrykket fra 25 pct. i 1960 til omkring
50 pct. i anden halvdel af 1980’erne.

44. J. Dumazedier (1974).
45. N. Anderson (1962) og D. Riesman (1964) indgår i den kulturbekymrede
kontekst, jf. R. Andorka (1987).
46. Hjemlige eksempler er J. Bonke (1983) og E.I. Schmidt (1990).
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4.3. De nyeste bidrag: fokus på ligestilling og konvergens
Diskussionen om den voksende eller aftagende fritid er siden
fortsat,47 med fordelingen af husholdningsarbejdet mellem kønnene – in casu: kvindernes dobbeltarbejde – som et centralt bitema.
M. Young og P. Willmott (1973) var et pionerarbejde på dette felt.
Forskerne viste, at omkring 1960 medførte en ekstra times lønarbejde for kvinder i London-regionen kun en halv times reduktion
i det ubetalte arbejde.
Kampen om og registreringen af individets råderet over døgnets 24 timer var også en del af kønskampen. Hvordan tidsanvendelsen forløber i kvinden og mandens liv, blev et vigtigt mål for ligestillingen.48 Et særligt delområde inden for denne kønspolitiske
forskning, der blev aktualiseret af de stigende skilsmissefrekvenser, var enlige mødres tidsforbrug.49
J. Gershuny (2000) når i spørgsmålet om den af- eller tiltagende arbejdsbelastning til den måske ikke så overraskende konklusion, at analysen bør diskutere udviklingen over tid opgjort på forskellige befolkningsgrupper og ikke for hele befolkningen på én
gang: ”We must disaggregate the question, to ask: ”Work or leisure
for whom?”” (forfatteren fremhæver). Dette synspunkt afskærer
ham imidlertid ikke fra at registrere en generelt stigende fritid i
en gruppe af industrialiserede lande i årene mellem 1960 og 1990.
Dog finder han i nogle af de rigeste lande en tendens til et svagt
fald i den sidste del af perioden.
Mere overordnet skulle de 30 år ifølge forskeren være kendetegnet ved de tre store konvergenser i tidsanvendelsen: Mellem
landene, mellem kønnene og mellem de sociale klasser.
47. Jf. fx O. Sullivan og J. Gershuny (2001).
48. Mere ideologikritiske bidrag (omtalt hos O. Hufton og Y. Kravaritou (1999))
diskuterede i denne forbindelse, hvordan begrebet ”kvinde” i dets konnotationer
og med de deri indlejrede handlingsanvisninger er et samfundsskabt begreb med
et særligt sæt af forventninger, pligter og byrder – på engelsk sammenfattet i
udtrykket ”women are made not born” (ibid. p. 5). Defineret primært som moder
og ægtefælle har kvindebegrebet historisk været anvendt til at gøre kvinden til et
afhængigt menneske med deraf følgende implikationer for tidsanvendelsen. Et
skandinavisk pionerarbejde var i denne sammenhæng E. Dahlström et al. (1962).
49. Jf. fx S. Simoni (1999) og J. Lewis (1999).
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Disse konvergenser skulle igen være betinget af globaliseringen
forstået som teknologisk, kulturel og økonomisk globalisering,
som netop er udtryk for større samkvem og påvirkning landene
imellem.
Borgerne i de industrialiserede lande benytter sig af den samme teknologi ved produktion, forbrug og transport. De er mentalitetsmæssigt i mere eller mindre grad præget af amerikansk kulturindustri og dennes udsagn om, hvordan livet skal leves. Endelig
er regeringer og erhvervsliv som følge af verdenshandelens fortsatte liberalisering og de fri kapitalbevægelser henvist til at føre en
nogenlunde identisk økonomisk politik, herunder en arbejdsmarkedspolitik med mange fællestræk.
Konvergensen betød dog ikke helt identiske liv for alle. Manden havde fortsat klart mere erhvervsarbejde end kvinden. Og
kvinden havde klart mere ubetalt arbejde derhjemme. Men manden havde relativt mindre erhvervsarbejde end tidligere og relativt
mere ubetalt arbejde.50
Kvinden gennemgik en udvikling mod mere erhvervsarbejde og mindre ubetalt arbejde. Via tilvæksten i betalt arbejde blev
kvinderne derved sikret en bedre økonomisk og social position i
samfundet.
En tilsvarende oversigt over udviklingen i forskellige lande findes i J. Bonke (1995b), Arbejde, tid og køn i udvalgte lande udarbejdet af forfatteren på opdrag fra Kommissionen om fremtidens
beskæftigelses- og erhvervsmuligheder.51 Kommissionen ønskede
at få belyst de seneste 30 års udvikling i arbejdsudbud og familiernes tidsanvendelse i Danmark og i forskellige OECD-lande, der
50. I England steg mænds deltagelse i husligt arbejde eksempelvis fra 90 minutter pr. dag i 1960’erne til 148 minutter pr. dag lige efter årtusindskiftet. I USA
var tallene 105 og 173 minutter. For kvinderne var der tale om en reduktion fra
mere end 360 minutter i England og USA i 1960’erne til 280 minutter i England
og 272 minutter i USA lige efter årtusindskiftet (M.Y. Kan et al. (2011, p. 236 f.)).
Tallene illustrerer konvergensen, men også at kvinderne fortsat står for langt mere
arbejde i husholdningerne end mændene.
51. J. Bonkes analyse blev bl.a. inddraget i kommissionens afsluttende rapport
Velstand og Velfærd – en analysesammenfatning (rapportens kapitel 9 ”Familiernes
tidsanvendelse”).
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bl.a. adskiller sig med hensyn til lønniveau, lønspredning, skattesystem og familiestruktur. J. Bonke (1995b), konstaterer som J.
Gershuny fem år senere,52 at mænd og kvinders tidsanvendelse
konvergerer, og tillægger uddannelsen en stor selvstændig betydning: ”For kvinderne har deres højere uddannelsesniveau været en
vigtig faktor ved bevægelsen mod en højere og mere vedvarende
deltagelse på arbejdsmarkedet. I Danmark såvel som i andre lande
opnåede kvinderne ved midten af 1990’erne uddannelsesmæssige
kvalifikationer i samme omfang som mænd” (ibid. p. 9). Og sammenhængen mellem en høj andel af kvinder med en videregående
uddannelse og en høj erhvervsfrekvens er helt entydig.
J. Bonke (1995b) finder stadig en betydelig forskel mellem sydeuropæiske og nordiske kvinders erhvervsdeltagelse, men som følge af en stærkere tilvækst i uddannelsesniveauet for kvinder i fx
Spanien er der tale om en høj grad af catch up: ”Udviklingen mod
samme erhvervsfrekvenser går imidlertid hurtigt. I Spanien er
kvinders arbejdsmarkedstilknytning steget med 3,5 pct. om året
i løbet af 1980’erne” (ibid. p. 13). En anden udjævnende faktor er
en faldende deltidsfrekvens blandt kvinder og en stigende blandt
mænd.
I 2011 publicerede J. Gershuny sammen med to andre forskere
en ny sammenlignende oversigt.53 Konvergensen er der stadig, når
forskerne analyserer tværnationale tendenser i betalt og ubetalt
arbejde og fordelingen af disse aktiviteter mellem kønnene gennem de seneste 40 år. Men tendensen forløber nu langsommere og,
som forskerne kommenterer, ”incomplete”. Ifølge en simpel fremskrivning må vi forvente en periode over 70-80 år, før kønnene ud
fra en kvantitativ betragtning har et ensartet timeforbrug ude og
hjemme.
Dertil kommer, at arbejdsmarkedet stadig er kønssegregeret,
og kønsadskillelsen på jobrutiner i husholdningerne endnu er udtalt og særdeles vedholdende over tid. Kvinderne udfører stadig
hovedparten af det rutineprægede arbejde i husholdningerne og
står for størstedelen af omsorgen for familiemedlemmerne. Mæn-

52. J. Gershuny (2000).
53. M.Y. Kan, O. Sullivan og J. Gershuny (2011).
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dene har så på deres side haft en uforholdsmæssig høj stigningstakt på det, der betegnes som ikke-rutineprægede opgaver i husholdningen, samtidig med at der har været en markant stigning i
fædres deltagelse i børneomsorgen.54
De tre britiske forskere hælder til den tolkning, at ideologier
og forventninger til kvindens rolle stadig er intakte, og at disse socialpsykologiske forhold vedblivende er en vigtig faktor ved arbejdets deling bag hjemmets fire vægge. Tilstedeværelsen af det, der
betegnes som ”institutionelle barrierer”, fx en utilfredsstillende
daginstitutionsdækning i mange lande, er også mærkbar.
For at analysere dette forhold nærmere tager forskerne udgangspunkt i G. Esping-Andersens inddeling af moderne velfærdsstater i tre prototyper: den liberale, den kontinentale og den
skandinaviske eller socialdemokratiske model.55 De undersøger,
om der er en systematisk sammenhæng mellem kvinders tidsanvendelse på børnepasning og rutinepræget husholdningsarbejde i
lande, der tilhører de tre forskellige typer, her i øvrigt udvidet med
en fjerde form: den sydeuropæiske eller residuale model.56
Resultatet er, at en sådan samvariation kan findes, idet den
skandinaviske form med et udbygget net af daginstitutioner i højere grad synes at formidle ligestilling i anvendelsen af døgnets 24
timer end de øvrige.
Hvornår denne moderne ”Hundredårskrig” i kønskampen generelt vil udkrystallisere sig i et identisk tidsforbrug, er selvsagt
ikke til at forudsige med et 70-80 års fremtidsperspektiv, hvor forholdene i mange lande blandes sammen.
Her må man, som vi forsøger det i kapitel 9, der tematiserer de
specifikt danske forhold på et empirisk grundlag, vende sig mod
det enkelte land for at kunne give et bedre bud på fremtidens arbejdsdeling mellem mænd og kvinder.

54. J. Bonke (2009).
55. G. Esping-Andersen (1990).
56. G. Esping-Andersen (1999).
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5. International harmonisering af
metoder og teknikker

5.1. De tidligste bestræbelser
Med det stigende antal nationale undersøgelser blev der hurtigt et
behov for at udarbejde alment accepterede retningslinjer for tidsanvendelsesundersøgelser, guidelines, der ville gøre det muligt at
gentage undersøgelser og lave internationale sammenligninger.
Analyser af tidsanvendelsen/døgnrytmen i repræsentative udsnit
af befolkninger giver således, som det er fremgået ovenfor, en lang
række vigtige indikationer på sociale og kulturelle forskelle og ligheder over tid og landene imellem.
Mod midten af 1960’erne var ungareren A. Szalai leder af et
projekt, The Multinational Comparative Time Budget Research
Project, der skulle fremme sammenlignelige tidsanvendelsesundersøgelser gennemført i byområder i de deltagende lande.57
I alt deltog 12 lande, både socialistiske og vestlige – dog uden
skandinavisk deltagelse. Projektet var muligt inden for en begyndende afspænding mellem Vest og Øst og blev ved publiceringen
markedsført som et eksempel på, at et samarbejde mellem de to
samfundssystemer kunne realiseres i en fremkommelig og givende ånd.
Forskerne fokuserede på at skabe ensartede standarder for begreber og arbejdsrutiner ved dataindsamlingen samt pege på generelle metodiske problemer ved teknikken og dens anvendelse i
samfundsmæssig planlægning. På baggrund af en fælles manual
blev der indsamlet et ensartet datasæt fra byområder i de deltagende lande. Resultaterne kunne efterfølgende frit anvendes af de
involverede forskningsinstitutioner.

57. Interessen for brug af tidsanvendelsesdata ved byplanlægning og ved sociologiske studier af livet i storbyen var udtalt i perioden, jf. R. Andorka (1987).
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Projektet blev organisatorisk understøttet af The European
Coordination Centre for Research and Documentation in Social
Sciences, og blev publiceret som A. Szalai (red.) (1972) The use of
time. Daily activities of urban and suburban populations in twelve
countries. De nationale surveys blev finansieret af de deltagende
nationer. Undersøgelsen inspirerede en række senere nationale
tidsanvendelsesstudier.58
Projektet bidrog til at overbevise sociologer og nationale statistikbureauer om, at tidsanvendelsesstudier i større skala var mulige, og at de kunne bidrage med relevante informationer. Disse
informationer kunne anvendes inden for mange discipliner, der
spændte fra meget praktisk orienterede aktiviteter til mere teoretiske.59
Et andet eksempel på et forsøg på at udvikle internationale
standarder er et arbejde af den norske forsker D. Ås, som i 1982
i opdrag fra OECD under The OECD Indicator Development Programme skrev et notat om måling af tidsanvendelse, Measuring
The Use of Time. Notatets anbefalinger blev fulgt i bl.a. Norge
og Finland, ligesom den danske 1987-undersøgelse byggede på
OECD-notatets anbefalinger til tidskategorisering.60
IATUR – the International Association for Time Use Research,
etableret som en arbejdsgruppe i 1970 – diskuterede ved midten
af 1980’erne anbefalinger til metodologiske standarder for tidsanvendelsesundersøgelser.61
Ved begyndelsen af 1990’erne var den internationale sammenlignelighed dog ikke altid tilfredsstillende som følge af nationale variationer i designet ved tilrettelæggelse af undersøgelserne.
I 1994 nåede the Statistical Programme Committee (SPC), som er
en samarbejdsorganisation mellem de statistiske centralbureauer
i EU- og EFTA-landene, frem til en beslutning om at udarbejde
et forslag til harmoniserede tidsforbrugsundersøgelser i medlems58. G. Haraldsen og H. Kitterød (1992).
59. R. Andorka (1987).
60. D. Andersen (1988). Se også kritikken hos E.I. Schmidt (1990) af forslagene
hos Ås til en inddeling af døgnets 24 timer i tidskategorier. Schmidt vender sig
især mod begrebet ”biologisk nødvendig tid”.
61. K. Rydenstam (2009).
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landene, bl.a. baseret på pilotundersøgelser understøttet af rådgivning fra EU’s statistiske kontor, Eurostat.62

5.2. Eurostats indsats: en langt mere ensartet tilgang
Det blev også Eurostat, der publicerede anbefalinger til harmoniserede surveys i medlemslandene som Guidelines on Harmonised
European Time Use Surveys.63 Disse guidelines blev taget i anvendelse ved tidsanvendelsesundersøgelser i mere end 20 lande fra
omkring årtusindskiftet.64 I løbet af få år vil resultaterne fra en ny
runde af tidsanvendelsesundersøgelser i flere af de samme lande
foreligge med data fra omkring år 2010.
På baggrund af en særlig database med oplysninger om tidsanvendelsen i 20 industrilande, inklusive Danmark, publicerede
J. Gershuny (2000) en sammenlignende analyse af udviklingen i
tidsanvendelsen i de vestlige lande i perioden 1960-1990, jf. også
omtalen ovenfor.65
En af de første internationale sammenligninger af tidsanvendelsen baseret på surveys efter Guidelines on Harmonised European Time Use Surveys blev publiceret af Europarådet og Eurostat i
2004 som How Europeans spend their time. Everyday life of women
and men. Data 1998-2002. I forordet betones, at de 10 udvalgte
lande66 alle havde fulgt Eurostats anbefalinger ved gennemførelsen af deres seneste tidsanvendelsesundersøgelser, og at data derfor med få forbehold var sammenlignelige. Publikationens forord
er endvidere eksplicit med hensyn til hvilke lande, hvor sammen-

62. Arbejdet var bl.a. inspireret af anbefalingerne fra IATUR (K. Rydenstam
(2009)) og en taskforce, hvor J. Bonke deltog fra Danmark.
63. Eurostat (2000).
64. J. Gershuny (2000).
65. Udover bredt funderede sammenligninger mellem flere lande findes også
sammenligninger mellem to eller ganske få lande, jf. fx L.M. Kirjavainen et al.
(1992).
66. Belgien, Tyskland, Estland, Frankrig, Ungarn, Slovenien, Finland, Sverige,
UK og Norge.
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lignelige data endnu ikke forelå, herunder Danmark.67 Publikationen giver samtidig et bud på, hvilke hovedformål tidsanvendelsesstudier omkring årtusindskiftet kan tjene til, med accentuering af
en værdisættelse af husholdningsproduktionen til nationalregnskabsbrug og en ligestillingsagenda. Data kan bruges til belysning
af ligestillingsspørgsmål på arbejdsmarkedet, i husholdningen, i
uddannelsesinstitutionerne og i fritidslivet.
Tidsregistreringen ved brug af døgnrytmeoplysninger fortsætter i dag rundt omkring i de forskellige nationer. For øjeblikket
er der planlagt studier i bl.a. Belgien, Grækenland, Irland, Montenegro, Tyrkiet og Tyskland, mens andre lande enten er lige ved
eller er i færd med at afslutte deres. For de nordiske lande gælder,
at Danmark (se næste kapitel), Norge og Sverige for nylig har gennemført sådanne undersøgelser, mens Finland netop nu gennemfører dataindsamling.68

67. Grunden til at resultaterne fra den danske tidsanvendelsesundersøgelse 2001
ikke indgik var, at der kun var foretaget interview i forårs- og efterårsmåneder, og
altså ikke for hele året, som det gjaldt for andre lande og for den danske tids- og
forbrugsundersøgelse 2008/09, se kapitel 6.
68. SCB publicerede i sensommeren 2011 den svenske tidsanvendelsesundersøgelse fra 2010 med stor vægt på ligestillingsperspektivet.
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6. Danske tidsanvendelsesundersøgelser
og udvalgte publikationer fra disse

6.1. 1964-undersøgelsen: kultur, radio/tv og fritid
Mod midten af 1960’erne var det danske samfund som de øvrige
vestlige industrisamfund inde i en hurtig udvikling med store forskydninger i befolkningens dagligdag. Der var således et udbredt
ønske om mere detaljeret at registrere, hvordan disse ændringer
slog igennem i befolkningens tidsanvendelse, og Socialforskningsinstituttet påtog sig dette arbejde.69
Karakteristisk for traditionen i den vestlige industrialiserede
verden var der fokus på fritiden.70 Nedsat arbejdstid og øget levealder bidrog til, at fritiden blev et vigtigt forskningsfelt med mulige implikationer for den offentlige planlægning, men også med
tydelige kommercielle interesser.71
Inden det var kommet så langt, havde T. Geiger og T. Agersnap
(1952) gennemført en undersøgelse af lyttervaner for Danmarks
Radio. Der var dengang kun én radiokanal. En lignende undersøgelse var blevet gennemført for BBC i England og Skotland. Den
danske undersøgelse blev forløberen for senere landsdækkende og
69. SFI blev oprettet i 1958. Siden 2007: SFI Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd.
70. A. Szalai (1972).
71. Udover de følgende nævnte referencer er også blevet gennemført såkaldte
Kultur- og fritidsundersøgelser i regi af Socialforskningsinstituttet. Disse undersøgelser, hvoraf den første blev gennemført som en del af 1987-tidsanvendelsesundersøgelsen (se denne) og den næste i 1993, fokuserer på befolkningens
deltagelse og tidsforbrug på en række fritidsaktiviteter, og indgår derfor ikke i
denne forskningsoversigt. Det gælder også de såkaldte trafikundersøgelser, som
er blevet gennemført siden 1993-95 som omnibusundersøgelser. Undersøgelserne
kortlægger befolkningens transportvaner: turtyper- og afstande, anvendte transportmidler og formål med transporterne.
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repræsentative tidsanvendelsesundersøgelser. I 1964 gennemførte
SFI så på opfordring af Danmarks Radio og med finansiering fra
samme organisation, Danmarks Bibliotekstilsyn og Ministeriet
for Kulturelle Anliggender den første landsdækkende og repræsentative tidsanvendelsesundersøgelse med fokus på fritidsvaner
i Danmark, herunder særligt tidsforbruget på radio og fjernsyn. I
alt blev der opnået ca. 3.500 interview gennemført som besøgsinterview.
Foreløbige og udvalgte resultater blev publiceret i 1965 som P.H. Kühl og K. Westergaard (1965) Radio/TV-undersøgelsen. Nogle
foreløbige resultater. Undersøgelsen blev i sin helhed formidlet i P.H. Kühl et al. (1966). Fritidsvaner i Danmark – med særligt hensyn
til radio og fjernsyn.

6.2. 1975- og 1987-undersøgelserne: dagligliv og fritid
I 1975 stod SFI for en ny undersøgelse med ca. 3.700 opnåede interview, igen gennemført som besøgsinterview. Undersøgelsen
blev publiceret som P.-H. Kühl og J.K. Munk (1976). Døgnrytme.
Befolkningens tidsanvendelse på ugens dage og P.-H. Kühl og I.
Koch-Nielsen (1976). Fritid 1975.
For både 1964- og 1975-undersøgelserne – og for de efterfølgende – gælder, at de indeholder et såkaldt døgnrytmeskema,
hvor respondenterne angiver de aktiviteter, de var involverede i
i løbet af et udvalgt døgn fra kl. 4 om morgenen til kl. 4 næste
morgen.72
Der syntes nu at være etableret en tradition for at gentage tidsanvendelsesundersøgelser ca. hvert tiende år, og i 1987 fulgte den
tredje landsdækkende survey i Socialforskningsinstituttets regi,
bl.a. publiceret i to bind som D. Andersen (1988). Danskernes
dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Som et bilag indeholder publikationen en oversigt over
alle publiceringer fra SFI på de tre surveys fra 1964, 1975 og 1987,

72. I den amerikanske tidsanvendelsesundersøgelse, ATUS, er oplyst varigheden
af den seneste aktivitet, som personer udførte kl. 4 om morgenen. Herved opnås
oplysninger om fulde søvnperioder for de fleste respondenter.
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herunder formidlingen af hovedresultaterne i diverse udgaver af
Levevilkår i Danmark. 1987-undersøgelsen blev samtidig dokumenteret i et notat af samme forsker: Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 – teknisk dokumentation af undersøgelsens database (1987).
Analogt med J.P. Robinson og P. Converses (1972) resultater
for USA kunne D. Andersen heller ikke i Danmark registrere en
bevægelse mod fritidssamfundet. Befolkningen arbejdede i gennemsnit i 1987 mere end 23 år tidligere. Man uddannede sig mere
og brugte længere tid på transport. Til gengæld havde danskerne
anno 1987 mindre fritid end danskerne anno 1964. Bag gennemsnitstallene lå den kraftigt stigende beskæftigelsesfrekvens blandt
kvinder og en bevægelse for kvinder fra kort deltid (15-24 timer
om ugen) mod lang deltid (25-34 timer om ugen).
1987-undersøgelsen indeholdt som noget nyt oplysninger om
børns tidsanvendelse, udnyttet i D. Andersen (1989). Skolebørns
dagligdag. Endvidere blev data brugt af M. Platz i Arbejdstid i 1987
(1988). Platz analyserede de beskæftigedes arbejdstidsforhold, familiernes arbejdstid og holdningerne til forskellige arbejdstidspolitiske spørgsmål.

6.3. 2001-undersøgelsen: arbejde ude og hjemme, samt
fritid
Omkring årtusindskiftet havde der ophobet sig en stor interesse
for en ny undersøgelse af befolkningens tidsforbrug, og denne blev
realiseret i 2001, igen i Socialforskningsinstituttets regi. Surveyen blev gennemført i form af besøgsinterview med 2.739 personer,
som sammen med eventuelle samlevere udfyldte 6.518 dagbøger
om deres tidsanvendelse.
Undersøgelsen blev publiceret som J. Bonke (2002). Tid og velfærd. Forskeren kunne i sin formidling af hovedresultaterne konstatere, at den samlede arbejds- og uddannelsestid var steget fra
godt 4 timer om dagen i 1987 til 4 ½ time i 2001. Husholdningsarbejdet var også steget i samme periode, mens fritiden som et resultat heraf var faldet (Bonke (2002, p. 7)).
J. Bonke publicerede i øvrigt i sin ph.d.-afhandling en detalje-
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ret analyse af husholdningernes produktion,73 ligesom han i debatbogen Aldrig mere arbejde (1983) havde givet et bidrag til diskussionen af udviklingen i den betalte arbejdstid og fordelingen af
denne tid i den voksne befolkning. J. Bonkes internationale sammenligning på foranledning af Velfærdskommissionen er allerede
omtalt.74

6.4. 2008/09-undersøgelsen: tid og forbrug samt
helbred
I 2008-09 tog Rockwool Fondens Forskningsenhed den store
landsdækkende survey op igen, jf. den mere detaljerede beskrivelse i bogen Hvordan bruger danskerne deres tid? af J. Bonke med bidrag af B. Jensen (udsendes i foråret 2012). Erfaringerne med metodeudvikling og brugen af økonomiske incitamenter er skildret i
J. Bonke og P. Fallesen (2010). I surveyen, der bl.a. indeholdt gen
interview med respondenter fra 2001-undersøgelsen og 1987-undersøgelsen, og dermed er en del af et panel, blev der også indsamlet oplysninger om forbrug, ligesom der indgik oplysninger om
respondenternes trivsel, helbred, højde og vægt. Udover de repræsentativt udvalgte respondenter blev også deres evt. partnere og
børn i alderen 7-17 år bedt om at udfylde døgnrytmeskemaer for
de samme to ugedage, hvorved antallet af udfyldte skemaer kom
op på 16.802.
Fra Rockwool Fondens Forskningsenheds survey i 2008-09 er
udsendt en række publikationer. Den første, der også indeholdt
data fra tidligere undersøgelser, var J. Bonke (2009). Forældres
brug af tid og penge på deres børn, fulgt af J. Bonke og J. Greve
(2010). Helbred, trivsel og overvægt blandt danskere og J. Bonke med bidrag af M. Møller (2011). Søvn – ægteskab, indkomst og
helbred. Centrale dele af resultaterne fra de nævnte bøger er også
bragt i B. Jensen og T. Tranæs (2011). Vi der bor i Danmark. Hvem
er vi? Og hvordan lever vi?
Da etniske grupper efterhånden udgør en stor minoritet i Dan-

73. J. Bonke (1995a).
74. J. Bonke (1995b).
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mark, har Rockwool Fondens bestyrelse givet en bevilling til en
særlig undersøgelse blandt ikke-vestlige indvandrere i Danmark.
Undersøgelsen gennemføres af seniorforskerne M.L. Schultz-Nielsen og J. Bonke, hvor sidstnævnte har været ankermand på de
danske tidsanvendelsesundersøgelser i 2001 og 2008-09.
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1964-, 1975- og 1987-undersøgelserne fra SFI blev afleveret til
Dansk Data Arkiv og senere genbrugt i et særligt projekt i årene
1987-1989 under arbejdstitlen ”Tid og forbrug” i det, der efterfølgende blev til Rockwool Fondens Forskningsenhed. Analyserne
blev ledet af daværende forskningschef G.V. Mogensen og tidligere departementschef E.I. Schmidt. Projektet stod for et omfattende rensningsarbejde af de tre datasæt med henblik på at skabe
en bedre repræsentativitet i data samt bidrage til en øget sammenlignelighed, hvad der altid er et problem ved sammenligninger af
historiske tidsanvendelsesundersøgelser. Derudover blev gennemført en selvstændig survey om tidsanvendelse og tidspræferencer i
1988 i en repræsentativ stikprøve.
Sigtet med projektet var at gøre rede for forskydninger i tidsanvendelsen gennem perioden 1964-1988 samt søge at etablere
en sammenhæng mellem befolkningens tidsanvendelse og det
forbrug af varer og tjenester, som ”typisk er knyttet til forskellige tidsafsnit” (E.I. Schmidt et al., p. 5). Forskerne ønskede bl.a. at
komme på sporet af nogle vigtige årsager til forskydninger i forbrugssammensætningen og dermed også forskydninger i produktions- og erhvervsmønsteret, eller formuleret på en anden måde:
Kunne ændringer i befolkningens tidsanvendelse bidrage til at
forklare ændringer i forbrugsmønsteret?
Væsentlige sidetemaer var desuden befolkningens tidsforbrug
på sort arbejde og gør det selv-arbejde, ligesom der i projektet indgik en kvalitativ interviewundersøgelse af, hvordan befolkningen
oplevede dens tidsanvendelse og begrænsninger i denne (B. Madsen (1990)).75
75. Forskning i sort arbejde blev i Danmark indledt af G.V. Mogensen og har
senere været en fast del af porteføljen i Rockwool Fondens Forskningsenhed, jf.
C. Hvidtfeldt, B. Jensen og C. Larsen (2010), der sammenfatter enhedens forsk-
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Fra 1989 og et par år frem publiceredes en række bøger og arbejdsnotater fra projektet startende med en foreløbig rapportering
i E.I. Schmidt et al. (1989). 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og
forbrugsmønstre siden 60’erne. Publikationen indeholder i et appendiks 1 et overblik over de tre anvendte undersøgelsers tidskategorier, og bogens kapitel 1 gør rede for sammenligningsproblemer mellem de tre SFI-undersøgelser fra henholdsvis 1964, 1975
og 1987.
Projektets hovedrapport blev redigeret af daværende forskningsleder G.V. Mogensen (1990) som Time and consumption,
mens E.I. Schmidt samme år publicerede den mere debatorienterede Behøver vi at nå det hele? med en kritisk tilgang til masseforbrugets kultur. I 1991 udsendte B. Jensen en let tilgængelig fremstilling af projektets hovedresultater som Danskernes dagligdag.
Træk af udviklingen i Danmark fra 1960erne til 1990erne. Bogens
første del gav et overblik over nogle af de centrale samfundsmæssige tendenser ved udviklingen i Danmark mellem 1960 og 1990.
Et forsøg på at placere tidsbegrebets udvikling i økonomisk teori blev givet af P. Brixen (1990).

ning i sort arbejde siden midten af 1990’erne. I publikationen indgik svar fra ca.
32.000 danskere, der gennem årene havde rapporteret om deres færden på de
sorte arbejdsmarkeder. De tidligste arbejder er mere detaljeret beskrevet i G.V.
Mogensen (1994). Rockwool Fondens Forskningsenhed har også gennemført en
række studier af tidsforbruget på sort arbejde i forskellige nordeuropæiske lande,
jf. S. Pedersen (2003) og L.P. Feld og C. Larsen (2005). Den seneste publicering om
GDS-arbejde – med data for andre nordeuropæiske lande også - er S. Brodersen
(2003), tillige i kort form gengivet i G.V. Mogensen (2003).
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Baseret på 1964-, 1975- og 1987-undersøgelsen og en række nye
og gamle holdningsundersøgelser gik forskerne H. SchönemannPaul, E. Körmendi og T. Gelting (1992) i Den faste arbejdstid er
fortid i dybden med tidsforbruget på betalt arbejde samt befolkningens holdning til den fortsat mindre formelle arbejdstid.
Bogen var en del af en serie publikationer fra Rockwool Fondens
Forskningsenhed og var redigeret af G.V. Mogensen under temaet
Det danske arbejdsmarked. Fra samme serie kan ligeledes nævnes
B. Madsen og M. Nayberg (1992). Hvornår vil vi arbejde?, der som
bogens undertitel En socialpsykologisk undersøgelse af danskernes
syn på arbejde og fritid angiver, repræsenterer en undersøgelse af
befolkningens holdning til flekstid, deltid og fast arbejdstid.
I N. Smith et al. (2003), der udsendtes som en del af Rockwool
Fondens Forskningsenheds serie Arbejdslyst og velfærd, beskæftigede N. Smith sig med de lange linjer i danskernes arbejds- og fritid, bl.a. belyst ved udviklingen i en industriarbejders formelle arbejdstid i perioden fra 1911 til 2003.
Fremstillingen indeholder desuden opgørelser over omfanget
af husarbejde for mænd og kvinder i den erhvervsaktive alder, der
lever i parhusholdninger, helt tilbage til 1921. Denne undersøgelse
adskiller sig således fra de tidligere nævnte danske undersøgelser
ved at skitsere de lange linjer i udviklingen i tidsanvendelsen i et
firsårigt perspektiv.
N. Smiths arbejde viste et stort fald i i arbejdstiden for en industriarbejder. I 1911 havde en fuldtidsbeskæftiget industriarbejder
et arbejdsår på ca. 2.900 timer. I 2002 var tallet omkring det halve:
godt 1.500 timer. Det store fald skyldes en kombination af en kortere arbejdsuge og flere feriedage.76 Som tidligere nævnt blev otte76. Den første ferieuge kom i 1932.
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timers-arbejdsdagen indført i 1920, mens seksdages-arbejdsugen
med otte timer om dagen holdt sig helt frem til 1957.
N. Smith relativerede endvidere befolkningens arbejdstid via
en sammenligning med forholdene i andre vesteuropæiske lande.
M. Deding og T. Filges publicerede i 2009 på baggrund af lønstatistiske oplysninger Danske lønmodtageres arbejdstid. Her præsenteres resultaterne af en kortlægning af danskernes arbejdstid
baseret på registerdata. Formålet var især at belyse, hvilke faktorer der har betydning for, at kvinder generelt arbejder mindre end
mænd, og ligger herved i forlængelse af et af de centrale temaer i
den nye forskning på tidsanvendelsesområdet, hvilket vi også vender tilbage til i det næste kapitel med en redegørelse for udviklingen i Danmark i perioden fra 1964 til 2009. Endvidere fokuserede
M. Deding og T. Filges på kortlægning af familiernes samlede arbejdstid og fordelingen af den samlede arbejdstid mellem manden
og kvinden i familien/parforholdet.
På baggrund af de danske tidsanvendelsesundersøgelser er der
publiceret en række artikler om forskellige aspekter af befolkningens tidsanvendelse i internationale tidsskrifter, herunder i
eIJTUR electronic International Journal of Time Use Research, Review of the Economics of the Household og Review of Income and
Wealth, der er blandt de førende fagtidsskrifter på området. Et
nærmere overblik over sådanne artikler kan opnås ved at søge i videnskabelige tidsskriftsdatabaser.
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9. Udviklingen i den danske befolknings
tidsforbrug på arbejde og fritid
mellem 1964 og 2009

9.1. De lange linjer
For at afslutte den oversigtsprægede diskussion i kapitel 4 af den
historiske udvikling i fordelingen mellem arbejde og fritid vises
i figurerne og tabellen nedenfor en ikke tidligere publiceret opgørelse over den danske befolknings tidsforbrug mellem 1964 og
2009.
Disse gennemsnitstal vil i løbet af 2012 blive uddybet i en særskilt publikation fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.77 Tallene bygger på de eksisterende landsdækkende og repræsentative
danske surveys, jf. nedenfor, og den mere detaljerede beskrivelse
af disse surveys, som vil blive indeholdt i nævnte publikation. Det
skal dog nævnes her, at selvom de anvendte surveys i videst mulige
omfang er gjort sammenlignelige, er især udviklingen i husholdningsarbejdet og fritiden forbundet med en vis usikkerhed, fordi
disse aktiviteter ikke er opgjort med samme detaljeringsgrad over
tid. I forhold til andre opgørelser over tidsanvendelsen er det også
vigtigt at notere sig, at vi alene refererer til forårsmåneder i de pågældende år, da surveyene frem til og med 1987 kun dækker disse
måneder.
Det fremgår af figur 1 og tabel 1, at der i perioden 1964-2009
har været et generelt fald i danskernes arbejdstid på arbejdsmarkedet, idet vi ser på den faktiske arbejdstid og ikke medregner transport til og fra arbejde.
Ser vi på arbejdstiden på en gennemsnitlig ugedag for de forskellige delperioder, blev der i 1964 brugt 3 timer og 50 minutter,
svarende til knap 27 timer på en uge, mod en arbejdstid på 3 timer

77. J. Bonke med bidrag af B. Jensen. Hvordan bruger danskerne deres tid? (udsendes i foråret 2012).
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og 29 minutter i 1975 og 3 timer og 39 minutter i 1987, eller knap
24 ½ time hhv. godt 25 ½ time om ugen. Senere, i 2001 og 2009,
var arbejdstiden nede på 3 timer og 7 minutter, eller 21 ¾ time
om ugen. Det var altså i perioderne 1964-1975 og 1987-2001, at arbejdstiden faldt, nemlig med henholdsvis knap 2 ½ timer og 3 ¾
time om ugen; et samlet fald fra 1964 til 2009 på knap 20 pct.
Mens nedgangen i arbejdstid i perioden 1964-75 fandt sted
samtidig med aftalte arbejdstidsnedsættelser på arbejdsmarkedet
fra 44 timer i 1960 til 40 timer i 1974, skete faldet fra 1987 til 2001
i en periode, hvor den aftalte arbejdstid blev nedsat fra 39 timer til
37 timer om ugen. I løbet af disse perioder er der også blevet indført mere ferie, men dette slår formentlig kun i begrænset omfang
igennem i tallene her, da vi kun kigger på aktiviteter i forårsmåneder.
Der er selvfølgelig andre forhold end den aftalte arbejdstid, der
spiller en rolle for den faktiske arbejdstid, sådan som vi opgør den
her for 18-74-årige. Det gælder ændringer i udbredelsen af deltidsarbejde, ledighed, tidspunktet for indtræden på arbejdsmarkedet
og tilbagetrækningstidspunktet samt demografiske forhold. Det
sidste ser vi nærmere på nedenfor i afsnit 9.2, hvorimod en belysning af betydningen af de øvrige forhold for den faktiske arbejdstid falder uden for emnet for denne forskningsoversigt.
For husholdningsarbejdet gælder, at det har været nogenlunde
konstant i perioden 1964-1987 for at stige frem til 2001 og herefter
at falde til 2009, uden dog at nå ned på niveauet for 60’erne, 70’erne
og 80’erne: 2 ¾ time blev der brugt på husholdningsarbejde på en
gennemsnitlig ugedag i 2009 mod knap 2 ½ time frem til 1987.
Den store stigning i husholdningsarbejdet på 3 kvarter om dagen
eller godt 5 timer om ugen i perioden 1987-2001 er overraskende, selvom det netop skete, mens arbejdstiden på arbejdsmarkedet
faldt, og der derved skete et skift i, hvor danskerne arbejdede –
mere hjemme og mindre ude – se også J. Bonke (2002).
En del af forklaringen på det omfattende husholdningsarbejde
i 2001 kan være, at deltagerne i undersøgelsen for dette år i egne
ord kunne angive deres aktiviteter, hvilket måske indebar registrering af flere husholdningsopgaver end ved en såkaldt prækodning,
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som gjaldt for de øvrige år.78 Det er dog vanskeligt at forestille sig,
at det er hele forklaringen, idet også adfærdsmæssige forhold kan
have spillet en rolle, herunder at mænd øgede deres husholdningsarbejde, uden at kvinder mindskede deres tilsvarende, se nedenfor.
Det uændrede omfang af husholdningsarbejdet i perioden
1964-1987 og den senere stigning er bemærkelsesværdigt i betragtning af den øgede udbredelse af mere forarbejdede fødevarer, fastfood, effektive rengøringsmidler og tidsbesparende
husholdningsmaskiner. Der er derfor noget, der tyder på, at produktionen simpelthen er steget – oftere vask, større boliger at rengøre, flere retter til måltiderne og mere tid brugt på børneomsorg
– og dermed har mere end ”opvejet” produktivitetsgevinsterne,
jf. også diskussionen i kapitel 4, og at gør det selv-arbejdet i stort
omfang har afløst betalt arbejde i hjemmet og også i nogen grad
uden for hjemmet, sådan som J. Gershuny (1978) forudså det i sin
bog After Industrial Society? The Emerging Self-Service Economy.
Da tid brugt på indkøb tillige indgår i husholdningsarbejdet, sådan som det er sædvane inden for tidsforskningen, er der også
her en mulig forklaring på, at husholdningsarbejdet ikke er aftaget, men altså steget over de seneste årtier.
Når det gælder fritiden opgjort som vågne timer eksklusive tid
brugt på transport til og fra arbejde og uddannelse, tid brugt på
uddannelsen i sig selv, hentning og bringning af børn og anden
78. Jf. J. Bonke med bidrag af B. Jensen. Hvordan bruger danskerne deres tid?
(udsendes i foråret 2012).
Anm. til figur 1: Arbejde på arbejdsmarkedet inkluderer arbejde i hoved- og bibeskæftigelse tillige med ikke-afspadseret overarbejde, men ikke transport til og fra arbejde
eller frokostpauser i arbejdstiden.
Husholdningsarbejde inkluderer indkøb, husarbejde, gør det selv-arbejde og noget
af børneomsorgen.
Fritid er eksklusive søvn, transport til og fra arbejde og uddannelse, uddannelsestid
og anden transport, og tid brugt på at hente og bringe børn.
Note: Alle data er vægtet efter alder, køn og civilstand. For årene 1964, 1975 og 1987
refereres til interview i februar og marts, mens 2001 også indeholder interview i april
og 2009 interview i januar.
Kilde: Beregninger i Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af periodens
tidsanvendelsesundersøgelser.
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Figur 1. De 18-74-åriges tidsforbrug på en gennemsnitsdag, 1964, 1975, 1987,
2001 og 2009.
Minutter/dag
1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Arbejde på arbejdsmarkedet
Arbejde på arbejdsmarkedet + husholdningsarbejde
Arbejde på arbejdsmarkedet + husholdningsarbejde + fritid

47

Udviklingen i den danske befolknings tidsforbrug på arbejde og fritid mellem 1964 og 2009

øvrig transport, finder vi, at den var mindre i 1987 og større i 2001
end i de øvrige år. Der var således et fald i fritiden fra 1975 til 1987
på 20 minutter om dagen eller knap 2 ½ time om ugen, og sidenhen en stigning tilbage igen til 2001. Herefter i perioden 2001-2009
steg fritiden med et kvarter om dagen eller 1 time og 3 kvarter om
ugen, uden at denne stigning dog er statistisk signifikant. Dette
skal selvsagt ses i sammenhæng med, at der blev brugt mindre tid
på husholdningsarbejdet i den sidste periode og på arbejdsmarkedet i perioden før (1987-2001).
I tabel 1 er udviklingstendenserne – trenden – for de tre aktiviteter: arbejde på arbejdsmarkedet, husholdningsarbejde og fritid
beregnet som den tiårige ændring i tidsforbruget over hele perioden 1964-2009. Det giver et sikrere billede af udviklingen end ved
kun at anvende oplysningerne for 1964 og 2009. Det viser sig, at
arbejdstiden på arbejdsmarkedet er faldet trendmæssigt i et omfang svarende til 9 ½ minut om dagen eller lidt over en time om
ugen for hvert tiår. Denne udvikling opvejes delvist af stigningen i husholdningsarbejdet på 8 minutter om dagen eller knap 1
time på ugebasis. Det giver rum for en mindre stigning i fritiden
på, hvad der svarer til knap 4 minutter om dagen eller ½ time om
ugen pr. tiår. Det er dog usikkert, om fritiden overhovedet er steget
i perioden, da tallene ikke er statistisk signifikante.
Det vi altså har kunnet se er, at arbejdet på arbejdsmarkedet er
faldet fra knap 4 timer til 3 timer om dagen, at husholdningsarbejdet omvendt er steget fra 2 ½ time til 2 ¾ time, og at fritiden har
svinget omkring 9 timer – formentlig med en opadgående tendens
– fra midten af 1960’erne til slutningen af 00’erne.

9.2. Korrektion for demografiske variable
Nu er der imidlertid sket meget med den danske befolknings alderssammensætning mellem 1964 og 2009. Børnene og de unges andel
af befolkningen er faldet, mens de ældres andel er steget. Udviklingen mod flere ældre gav en ændret fordeling mellem kønnene, da
kvinder lever længere end mænd.
Da alder og køn har betydning for tidsallokeringen, er der i figur 2 justeret for disse demografiske ændringer med det sigte at
afdække de adfærdsmæssige skift gennem perioden. Vi har også
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Tabel 1. De 18-74-åriges tidsforbrug for mænd og kvinder på en gennemsnitsdag, 1964, 1975, 1987, 2001 og 2009. Timer og minutter.
1964

1975

1987

2001

2009

Timer:min./gns. ugedag

Trend
1964-2009
Min./10 år

Mænd
Arbejde på
arbejdsmarkedet1

5:54

4:43*

4:32*

3:56*,a

3:49*

-25,7x

Husholdningsarbejde2

0:29

1:11*

1:40*,a

2:30*,a

2:17*

26,0x

Fritid3

8:43

8:51

8:35

8:58

9:04

4,0

I alt4

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

..

1361

1672

1728

342

364

Antal observationer

Kvinder
Arbejde på
arbejdsmarkedet1

1:46

2:12*

2:47*,a

2:24*,b

2:28*

Husholdningsarbejde2

4:24

3:39*

3:12*,a

3:47*,a

3:15*,a

8:33*,a

8:58a

Fritid3

8,0
-10,7

9:01

8:55

9:21

3,3

I alt

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

..

Antal observationer

1696

1604

1715

373

413

Alle
Arbejde på
arbejdsmarkedet1

3:50

3:29*

3:39

3:07*,a

3:07*

-9,5x

Husholdningsarbejde2

2:27

2:23

2:27

3:11*,a

2:47*,a

8,2y

8:52

8:53

8:33*,a

8:58a

9:13**

3,7

I alt

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

..

Antal observationer

3057

3273

3438

715

777

..

Fritid3

*,**signifikant forskel på 0,05- hhv. 0,01-niveau ift. 1964. a,b signifikant forskel på 0,05hhv. 0,1-niveau ift. året før
x, y signifikant forskel på hhv. 0,01-, 0,1-niveau ift. 0: ingen ændring i perioden.
1 Både hoved- og bibeskæftigelse indgår tillige med ikke afspadseret overarbejde, men
ikke tid brugt på transport til og fra arbejde og heller ikke frokostpauser i arbejdstiden.
2 Indkøb, husarbejde, gør det selv-arbejde og noget af børneomsorgen.
3 Fritid er eksklusive søvn, transport til og fra arbejde/uddannelse, uddannelsestid og
anden transport, og tid brugt på at hente og bringe børn.
Note: Alle data er vægtet efter alder, køn og civilstand, og for årene 1964, 1975 og
1987 refereres til interview i februar og marts, mens 2001 også indeholder interview
i april og 2009 interview i januar.
Kilde: Beregninger i Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af periodens
tidsanvendelsesundersøgelser.
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lavet en korrektion, hvor ændringer i civilstand i løbet af perioden
indgår – der er nu væsentligt flere singler79 – selvom dette ikke er
en egentlig demografisk ændring. Men resultatet, der ikke er vist
her, er stort set det samme, som når vi alene korrigerer for alder og
køn. Det skal nævnes, at i forhold til figur 1 er aktiviteterne ikke
lagt oven på hinanden i figur 2, som derfor angiver tidsforbruget
for hver aktivitet op ad aksen.
Vi forudsætter altså, at der i alle årene er forholdsvis lige mange i de forskellige aldersgrupper og lige mange mænd og kvinder.
Når der ikke også er korrigeret for ændringer i andelen af befolkningen med anden etnisk baggrund end dansk, skyldes det, at disse borgere kun i beskedent omfang har deltaget i undersøgelserne,
hvorved en korrektion alene af statistiske grunde ville være problematisk.
Figuren viser, hvordan tidsanvendelsen i perioden 1975-2009
ville have set ud, hvis befolkningens alderssammensætning og
fordeling på køn i hvert af undersøgelsesårene havde været som
i 1964.
Ved en sammenligning af kurverne i figur 2 ses det, at de demografiske ændringer først fra 1987 kan konstateres at give forskelle
i tiden brugt på arbejde på arbejdsmarkedet, husholdningsarbejde
og fritid. For arbejdet på arbejdsmarkedet ville den daglige – gennemsnitlige – indsats således have været 6 minutter længere i 2001
og 14 minutter i 2009, hvis befolkningen demografisk set havde
været magen til den i 1964. Faldet i arbejdstid ville derfor omvendt have været mindre, svarende til 3 kvarters kortere ugentlig
arbejdstid pr. tiår i hele perioden 1964-2009, og ikke over 1 time,
som den faktisk – ifølge vores beregninger – er faldet.
For husholdningsarbejdet er det også i de seneste årtier, at den
ændrede demografiske sammensætning af befolkningen er slået
igennem. I 2001 ville husholdningsarbejdet således have været 13
minutter kortere og i 2009 10 minutter, hvis den demografiske
sammensætning havde været som i 1964. I stedet for en stigning
i husholdningsarbejdstiden på knap 1 time om ugen pr. tiår ville
den kun have været på 38 minutter. Der er derfor ingen tvivl om,

79. B. Jensen og T. Tranæs (2010, p. 33).
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Figur 2. De 18-74-åriges tidsforbrug på en gennemsnitsdag, 1964, 1975, 1987,
2001 og 2009. Standardiseret for demografiske ændringer (køn og alder).
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at ændringer i demografien har bidraget til, at danskerne arbejder
mindre på arbejdsmarkedet og mere i husholdningen i dag sammenlignet med for ca. 45 år siden.
Når vi kigger på den vågne fritid, er denne steget mindre i løbet
af perioden 1964-2009, når vi tager hensyn til demografiske ændringer, og ligesom for arbejdstiden på arbejdsmarkedet og husholdningsarbejdet er det siden 1987, at denne forskel er sket. I 2001
ville en demografisk sammensætning af befolkningen som i 1964
have betydet 7 minutter og i 2009 12 minutters mindre fritid end
den faktisk konstaterede. Den øgede fritid beregnet for hele perioden 1964-2009 – trenden – kan således for næsten halvdelens
vedkommende tilskrives, at den danske befolkning har ændret sig
demografisk set, mens halvdelen kan henføres til adfærdsmæssige
forhold. Disse tal for fritiden er dog ikke statisk signifikante og
skal derfor tages med betydelige forbehold.

9.3. Mere om tidsanvendelsen blandt kvinder og mænd
Hvis vi vender tilbage til alene at se på den faktiske udvikling og
skelner mellem kvinder og mænds tidsforbrug, finder vi, at hvor
mænds arbejde på arbejdsmarkedet er faldet siden 1964, er kvinders steget (tabel 1 og figur 3). Tendensen har således været, at
mænd i gennemsnit for hvert tiår har formindsket deres daglige
arbejdstid med 26 minutter i perioden 1964-2009, mens kvinder har forøget deres arbejdstid med 8 minutter hvert tiår. Hvor
mænds arbejdstid har været nogenlunde jævnt aftagende mellem
1964 og 2009, når vi kigger på forløbet over de enkelte perioder,
var den jævnt stigende indtil 1987 for kvinder, hvorefter den faldt
til 2001 for at stabilisere sig i løbet af 2000-tallet. Det betyder, at
hvor mænd arbejdede knap 4 ¼ time mere end kvinder i 1964 på
en gennemsnitlig ugedag, var forskellen nede på knap 1 ½ time i
2009, altså stadig i mændenes favør.
For husholdningsarbejdet er billedet det modsatte af det, vi har
Anm. for figur 3: For afgrænsningen af arbejde på arbejdsmarkedet, husholdningsarbejde og fritid: se forklaringer til figur 1.
Kilde: Beregninger i Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af periodens
tidsanvendelsesundersøgelser.
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Figur 3. De 18-74-årige mænd og kvinders tidsforbrug på en gennemsnitsdag,
1964, 1975, 1987, 2001 og 2009.
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vist for det betalte arbejde. Her er det mændene, der har forøget
deres indsats, mens kvinderne har formindsket deres, om end ikke
i samme numeriske omfang som mændene. Mænds daglige husholdningsarbejde er nemlig steget med, hvad der svarer til 26 minutter om dagen i hvert tiår mod et fald for kvinder på kun 11
minutter. I 1964 var forskellen mellem mænd og kvinders arbejde
i hjemmet på knap 4 timer mod 1 time om dagen i 2009 i kvindernes disfavør.
Endelig finder vi, at den vågne fritid ekskl. transport til og
fra arbejde og uddannelse, uddannelsestid, bringning/hentning
af børn og anden øvrig transport har svinget omkring 9 timer,
med en opadgående tendens, fra 1964 til 2009 for både kvinder og
mænd. I 2009 havde kvinder en daglig fritid på knap 9 ½ time mod
godt 9 timer for mænd, svarende til 2 timers mere ugentlig fritid
for kvinder sammenlignet med mænd. En tilsvarende forskel også
i kvinders favør var gældende i 1964, hvorimod der stort set ikke
var nogen forskelle i mænd og kvinders fritid i hverken 1975, 1987
og 2001 (figur 2 og tabel 1). Igen skal disse sammenligninger af fritidsomfanget tages med forbehold, da den statistiske usikkerhed
er betydelig.
Hvad vi har set her, er altså, at der er blevet væsentlig mindre forskelle i mænd og kvinders arbejde på arbejdsmarkedet og i
hjemmet i løbet af de seneste årtier, idet mænd i stigende omfang
deltager i husholdningsarbejdet, og kvinder arbejder mere på arbejdsmarkedet end tidligere. For begge køn er merarbejdet det ene
sted stort set blevet opvejet af mindre arbejde det andet sted, således at den vågne fritid for begge køn har været nogenlunde uændret i hele den betragtede periode.
Den beskrevne udvikling mod større ligestilling mellem kønnene kan dels tilskrives kvinders bedre uddannelse og en øget orientering mod arbejdsmarkedet, dels et udbredt ønske og krav om
større ligestilling mellem mænd og kvinder både ude og hjemme.
Det forhindrer ikke arbejdet på arbejdsmarkedet i stadig at være
segregeret i kvinde- og mandejob med tilhørende kønsforskelle,
og i at der fortsat er en arbejdsdeling inden for husholdningsarbejdet mellem mænd og kvinder, hvilket vil blive belyst nærmere i J.
Bonke med bidrag af B. Jensen. Hvordan bruger danskerne deres
tid? (udsendes i foråret 2012).
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Hvis vi trods usikkerheder afslutningsvis forsøger at fremskrive tendensen lineært i kønnenes tidsanvendelse, skal vi hen til år
2033, før kvinder og mænd bruger lige meget tid på arbejdet på arbejdsmarkedet. For husholdningsarbejdet sker ligestillingen mellem kønnene allerede i år 2023. Om det overhovedet sker, og i givet
fald om det så går hurtigere eller langsommere end beregnet ud fra
de eksisterende tendenser, vil vi lade fremtiden vise.
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10. Sammenfatning

Tidsanvendelsesstudiet har bevæget sig en lang vej, siden de første undersøgelser gennemførtes i begrænsede delpopulationer i
Sovjetunionen og USA i 1920’erne, i øvrigt med vidt forskellige
formål: i Sovjetunionen som et planlægningsredskab på vejen til
socialisme, i USA som en afdækning af bl.a. det kommende fritidssamfund.
En del af denne bevægelse har været drevet af ønsket om at nå
frem til repræsentative stikprøver, der dækker et helt land, og som
i døgnrytmeskemaer nøjagtigt registrerer mænd og kvinders tidsforbrug på forskellige aktiviteter. Denne udvidede ambition er så
igen blevet teknisk mulig via udviklingen af it-teknologien.
Et andet træk er, at de mest ambitiøse undersøgelser i dag gennemføres som undersøgelser, der kombinerer tidsregistreringen
med en afdækning af andre emner af interesse for samfundshusholdningen. Rockwool Fondens seneste tidsundersøgelse er et af
de få eksempler på indsamling af både tids- og forbrugsoplysninger. I de nordiske lande, der siden 1970’erne har haft en udviklet
registerstatistik, kan surveyens data yderligere kombineres med de
rige baggrundsoplysninger i registrene. Hertil kommer egentlige
forløbsundersøgelser, hvor de samme respondenters tidsanvendelse registreres i flere omgange, sådan som det også er tilfældet i
Rockwool Fondens seneste tidsanvendelsesundersøgelse, hvor respondenter fra undersøgelserne i 1987 og 2001 er blevet geninterviewet.
På denne måde repræsenterer studierne en udbygget tilgang til
befolkningernes hverdagsliv, de sociale strukturer og forskydninger i disse. I Danmark er denne publikation en del af afrapporteringen fra netop et sådant studie gennemført i 2008-09 af Rockwool Fondens Forskningsenhed, idet næste publicering bliver en
bog om danskernes arbejdstid og fritid.
Studiernes anvendelsesmuligheder er i dag nærmest legio in-
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den for samfundsvidenskaberne – afhængigt af den aktuelle analytikers forskningsmæssige interesser og ambitioner. Globalt set
er der sket en harmonisering af indsamlingsteknikker og kategorier, der i stigende grad tillader internationale sammenligninger
af en række forskellige fænomener. Denne situation er blevet formidlet via et vellykket og målrettet internationalt samarbejde siden midten af 1960’erne og har bl.a. udmøntet sig i etableringen
af en international forening IATUR – International Association of
Time Use Research – med årlige konferencer og udgivelsen af et videnskabeligt tidsskrift eIJTUR – electronic International Journal
of Time Use Research – med artikler fra forskere overalt i verden.
I såvel den teoretiske som den empiriske litteratur har der gennem årene været en stærk interesse for, hvordan fordelingen mellem arbejde og fritid har udviklet sig i de enkelte industrialiserede
lande og for mere vidtgående paralleliseringer baseret på de nationale surveys, der i sammenhængen er gjort så harmoniserede som
muligt.
I den teoretiske litteratur har der været en gennemgående forestilling om, at befolkningerne i de moderne industrialiserede samfund ville komme til at nyde godt af mere og mere fritid i samfund, der samtidig kunne garantere materielt trygge kår.
I den empiriske litteratur er billedet mere tvetydigt. De første
undersøgelser fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne peger på, at
befolkningerne havde fået mindre fritid på trods af indskrænkninger i de overenskomstmæssigt aftalte årlige arbejdstider med
kortere arbejdsuge og flere ferieuger. Forklaringer har bl.a. været
kvindernes stigende erhvervsfrekvens og et uændret tidsforbrug
på ubetalt arbejde i hjemmene. I nogle af de nyeste undersøgelser
går tendensen mod, at fritiden faktisk er blevet øget.
Denne udviklingstendens ses også for Danmark, selv om en
standardisering for demografi reducerer tendensen. Tilbage står,
at det mest robuste resultat er en fortsat konvergens i kønnenes
tidsanvendelse, der er mere udtalt end i de fleste andre industrialiserede lande.
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