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Förord 
 
 
 
Under perioden oktober 2000 - september 2001 genomförde 
Statistiska centralbyrån en undersökning av tidsanvändningen i 
befolkningen 20-84 år. En liknande undersökning avseende 
befolkningen 20-64 år genomfördes 1990/91. Detta gör det möjligt att 
redovisa vilka förändringar i tidsanvändningen som skett under 
1990-talet. 

Undersökningens syfte är att beskriva skillnader i kvinnors och 
mäns tidsanvändning (könsperspektivet). Utöver detta belyses även 
hur tidsanvändningen varierar bland dem som befinner sig i olika 
faser av livet (familjecykelperspektivet).  

I föreliggande rapport har endast en begränsad del av den totala 
insamlade informationen utnyttjats. Det finns mycket mer att hämta 
genom att närma sig materialet med utgångspunkt i skilda typer av 
frågeställningar. Förhoppningen är att denna rapport skall stimulera 
till att materialet kan komma till användning i fler tillämpningar. 

Rapporten har utarbetats av Klas Rydenstam som även svarat för 
undersökningens uppläggning och att hålla samman arbetet. Tobias 
Engberg har svarat för tabellframställningen och för att tillsammans 
med Marie Berlin och Klas Rydenstam utforma den tekniska bilagan. 
Marie Berlin har också läst, gett synpunkter på och deltagit vid 
redigeringen av rapporten. 
 
SCB vill rikta ett tack till alla som medverkat, intervjuarna, de som 
granskat, kodat och registrerat materialet samt de som deltagit i 
undersökningen genom att lämna de uppgifter på vilka den 
redovisade statistiken grundar sig. 
 
 
 
Stockholm i mars 2003 
 
 
Svante Öberg   
   Torbjörn Israelsson 
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Resultat i samman-
fattning 
Tidsanvändningsundersökningarna år 1990/91 och 2000/01 är jäm-
förbara och utgör – var och en för sig och tillsammans – en mycket 
innehållsrik databank över vardagslivet i Sverige. Undersökningen år 
2000/01 är harmoniserad med motsvarande undersökningar som 
genomförts i många andra europeiska länder. 
 
Förändringar sedan år 1990/91 
Kvinnor och män närmar sig varandra när det gäller arbetet. Kvinnor 
hemarbetar 40 minuter mindre per dag och män förvärvsarbetar 20 
minuter mindre. Sammantaget minskar därmed den produktiva tiden 
något. 
 
Att hemarbetet nu är jämnare fördelat mellan könen får helt tillskri-
vas kvinnornas ändrade beteende eftersom det är kvinnorna som 
minskat ner på tiden för hemarbete. 
 
Av hushållsarbetet är det städningen som minskat mest. 
 
Småbarnspapporna har förkortat sitt förvärvsarbete med 40 minuter 
per dag. 
 
Den tid småbarnsmammorna själva uttrycker att de tar aktiv omsorg 
för barnen har minskat kraftigt men har ersatts av fri tid tillsammans 
med dem. Papporna uppvisar inga förändringar i detta avseende. 
 
Måltider tar lite mer tid och den fria tiden har också ökat något. 
 
På fritiden har såväl stillasittande TV-tittande och datoranvändning 
som aktiv idrott och friluftsliv ökat. Läsningen har däremot minskat. 
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Fler stiger upp lite senare på morgonen och fler är uppe längre på 
kvällen. 
 
Man börjar och slutar jobba senare på dagen nu än för tio år sedan. 
Det gäller särskilt män. 
 
Tidsanvändningen år 2000/01 
Trots att sammansättningen av kvinnors och mäns arbete blivit mer 
lika, kvarstår stora olikheter.  
 
En stor del av mäns arbete sker mot betalning. Kvinnors arbete är 
mer jämnt fördelat på betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete. 

 
Summan av det betalda och obetalda arbetet, eller det totala arbetet,  
skiljer sig inte mellan könen, en likhet som döljer stora olikheter. 
 
Förvärvsarbete är bruttotid, dvs. pauser m.m. är en del av arbetsti-
den. Hemarbetet är nettotid, pauserna förs till andra aktivitetsktego-
rier. Därmed underskattas kvinnornas totala arbete. 
 
Mäns arbete sker i högre utsträckning under dagtid och på vardagar. 
Kvinnors arbete är jämnare utspritt över dagen och veckan. Mäns 
vardagsliv kännetecknas därmed av en tydligare åtskillnad mellan 
arbete och fri tid.  
 
Kvinnors fria tid är mer fragmenterad än mäns och uppdelad på 
kortare episoder, som oftare flätas samman med eller avbryts av epi-
soder av hemarbete.  
 
Kvinnor ägnar dubbelt så mycket tid som män till hushållsarbete. 
Mest ojämställd är tvätten. 
 
Det förefaller som om arbetsfördelningen vid parbildning avlastar 
män från hushållsarbete? 
 
Det är små skillnader mellan män i olika livsfaser i fråga om för-
värvsarbete. För kvinnor är skillnaderna stora. Att ha små barn får 
mycket större konsekvenser för mammornas förvärvsarbete än pap-
pornas. 
 
Att ha små barn innebär mycket arbete totalt och lite fri tid.  
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Den vardagliga omsorgen om de små barnen sköter mammorna. 
Leken delas lika mellan mamma och pappa.  
 
Bevarar småbarnsföräldrarnas arbetsdelning könsrollerna? Barnen 
ser sina mammor hemarbeta betydligt mer än vad de ser papporna 
göra det.  
 
Det är betydligt vanligare att kvinnor än män  tar sig an hemarbete 
direkt efter jobbet.  
 
TV-tittande dominerar den fria tiden.  
 
Kvinnor och män är fysikt aktiva högt upp i åldrarna.  
 
Mer läsning bland äldre än yngre. 
 
Äldre ensamstående tillbringar mycket tid i ensamhet.  
 
Yngre, och framför allt föräldrar med hemmavarande barn, uttrycker 
tidsbrist. 
 
Ensamstående småbarnsmammor är mest stressade. 
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Rapportens 
uppläggning 
Den här rapporten handlar om kvinnors och mäns tidsanvändning. 
Beskrivningen görs främst utifrån ett könsperspektiv men även ett 
familjecykelperspektiv finns med. Det senare innebär att kvinnor och 
män som befinner sig i olika faser av livet1 jämförs. Inom ramen för 
det redovisas vilka mer övergripande förändringar i tidsanvänd-
ningen som skett under 1990-talet. Framställningen koncentrerar sig i 
det avsnittet på förändringen över tid snarare än på skillnader mellan 
redovisningsgrupper. Först beskrivs förändringen på generell nivå, 
därefter med uppdelning på redovisningsgrupper och för mer upp-
delade aktiviteter. 

I nästa avsnitt beskrivs hur kvinnor och män fördelar tiden på 
olika aktiviteter år 2000/01 samt vilka likheter och skillnader som 
finns i kvinnors och mäns tidsanvändning.  

Rapporten är översiktlig i den meningen att det som presenteras 
utgör en mycket begränsad del av de möjligheter till analyser och 
jämförelser som det underliggande materialet erbjuder.  
 
Omfattande material 
De data som samlats in i undersökningen innehåller mycket stora 
mängder information. Det beror på undersökningsansatsen, och då 
särskilt på att dagbokföring används som datainsamlingsmetod. I 
tidsdagböckerna registrerar undersökningspersonerna episoder 
genom att notera vilken aktivitet som huvudsakligen sker och, om 
fler aktiviteter sker samtidigt, vilken den andra är samt hur dags de 
börjar och slutar. Det registreras även om, och i så fall vilka, andra 
personer (främst andra hushållsmedlemmar) som finns närvarande 
samt var aktiviteten sker (grov klassificering). Slutligen registreras 

                                                      
1 Familjecykelindelningens kategorier framgår av bilaga 3. 
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vilket färdmedel som används vid förflyttningar. I dagboken tecknas 
således en typ av mikrolivshistoria; vad sker under loppet av de 
undersökta dagarna, episod för episod, klockslag för klockslag. Data 
innehåller således information inte bara om vilka aktiviteter som 
kännetecknar dessa episoder, utan också deras frekvens, sekvens och 
varaktighet. Samt när på dygnet de inträffar. De som deltog i under-
sökningen intervjuades också om hushållssammansättning och olika 
individuella omständigheter. Även detta bakgrundsmaterial är rikt 
på information.  

I rapporten utnyttjas en mycket begränsad del av den totala 
insamlade informationen. Just på grund av informationsrikedomen är 
det inte möjligt att utnyttja materialet fullt ut i ett och samma sam-
manhang. Det finns mycket mer att hämta genom att närma sig mate-
rialet med utgångspunkt i skilda typer av frågeställningar2. Ett bisyfte 
med rapporten är att ge några exempel på olika typer av beskriv-
ningar och analyser som materialet kan användas till. Förhoppningen 
är att det ska stimulera till att materialet ska komma att utnyttjas i 
rimlig proportion till sin potential. 

  
Internationell harmonisering 
Den nu genomförda undersökningen är harmoniserad med motsva-
rande undersökningar som genomförts under senare år i ett stort 
antal länder i Europa, inom och utom EU. Inom en nära framtid 
kommer det att finnas möjlighet att för första gången ta fram jämfö-
rande statistik för dessa länder.  

 
Populationer och kodsystem 
I de avsnitt som behandlar utvecklingen under 1990-talet jämförs 
resultaten från Tidsanvändningsundersökningarna år 1990/91 och 
2000/01. Undersökningen 1990/91 genomfördes under en niomåna-
dersperiod (september-maj), den senare under 12 månader, dvs. ett 
helt år. För jämförelser av undersökningarna utnyttjas en delmängd 
av de uppgifter som samlades in år 2000/01, nämligen de som avser 
motsvarande niomånadersperiod som år 1990/91. De jämförda 
populationerna utgörs av befolkningen i åldern 20-64 år. 

Uppgifterna i de tabeller och diagram som avser förhållandena år 
2000/01, och där syftet inte är att göra jämförelser bakåt i tiden, base-
ras på hela 12-månadersmaterialet. Det medför att vissa typer av 
skattningar skiljer sig något åt beroende på om de ingår i jämförelser 
bakåt i tiden eller ej. 
                                                      
2 Den som är intresserad av vilka möjligheter materialet erbjuder kan kontakta SCB för närmare 
information. 
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Kodsystemet för aktiviteter är hierarkiskt uppbyggt och har tre 
nivåer (se bilaga 2) . Den mest aggregerade nivån har fem aktivitets- 
eller tidskategorier, nämligen förvärvsarbete, hemarbete eller obetalt 
arbete, studier, personliga behov samt fri tid. Det är nivå 1. Aktivi-
tetskategorierna på den nivån är i sin tur indelade i ett varierande 
antal underkategorier. Mellannivån (nivå 2) består av ett 20-tal olika 
aktiviteter. Dessa är i sin tur indelade i ett stort antal (totalt cirka 100) 
aktiviteter på nivå 3. 

I avsnittet som redovisar hur tidsanvändningens struktur föränd-
rats under 1990-talet för befolkningen i yrkesverksam ålder (20-64 år), 
görs jämförelsen främst med utgångspunkt från aktiviteter på den 
mest aggregerade nivån, dvs. nivå 1. I följande avsnitt har aktivite-
terna brutits ned och jämförelserna görs på mellannivån (nivå 2) och i 
vissa fall den mest detaljerade nivån (nivå 3).  

Jämförelserna bakåt i tiden avser dessutom nästan uteslutande 
huvudaktiviteter. Det är de aktiviteter som undersökningspersonerna 
själva uppger som svar på frågan vad de huvudsakligen ägnade sig 
åt under loppet av mätdagarna. Dagboken lämnade även utrymme 
för att anteckna en eventuell parallell aktivitet. I några enstaka fall 
kommer dessa att beaktas vid jämförelserna. 

 
Indelning av vardagslivets aktiviteter 
Vid redovisning av tidsanvändningsstatistik på den mest generella 
nivån delas vardagslivets aktiviteter vanligen in i fyra till sex, eller 
som här i fem kategorier3.  
• Förvärvsarbete 
• Hemarbete 
• Studier 
• Personliga behov 
• Fri tid 
Den första kategorin består av förvärvsarbete. Allt förvärvsarbete 
ingår, även resor till och från arbetet, pauser, mm. Lunchrasten ingår 
om den inte används för någon typ av ärenden, t.ex. att gå till posten 
eller ta en promenad. Det är därmed fråga om bruttoarbetstid. Indel-
ningen med alla tre nivåer finns i bilaga 2. 

Den andra aktivitetskategorin är hemarbete. Det innefattar större 
delen av alla de sysslor som har att göra med skötsel och omsorg om 
hem och familj. Här ingår hushållsarbete (matlagning, städning och 

                                                      
3 Notera att indelningar av detta slag är mer eller mindre godtyckliga. De kan göras på många 
olika sätt beroende på syfte. Den indelning som används här bygger på Aas, D. (1978) Studies of 
Time-Use: Problems and Prospects. Acta Sociologica 1978, Vol 21, No.2.  
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tvätt), underhållsarbete (reparationer och underhåll av hus, hem, for-
don, trädgårdsarbete och annat), omsorg om barn och andra samt 
inköp av varor och tjänster. Hemarbete betecknas ofta som obetalt 
arbete i kontrast till förvärvsarbete, som är betalt. Det råder numera 
knappast delade meningar om att såväl hemarbetet som förvärvs-
arbetet är produktiva verksamheter av stor betydelse för ekonomi 
och välfärd. Argumentet för att beteckna en aktivitet som produktiv 
är att den uppfyller det så kallade tredjepartskriteriet. Kriteriet går ut 
på att allt som vi gör men skulle kunna betala någon annan att utföra 
åt oss är att betrakta som produktion4. Att laga mat kan man göra 
själv eller överlåta till någon annan att göra mot betalning, t.ex. en 
restaurant. Därmed är matlagning en produktiv verksamhet. 

En tredje kategori är studier. Här ingår studier av olika slag, såväl 
målinriktade studier inom undervisningssystemet som studiecirklar 
och liknande. 

Den fjärde kategorin består av att sova, äta, sköta personlig hygien 
och liknande. Det betecknas här personliga behov och är den tid som 
används för att tillgodose de nödvändigaste fysiologiska behoven. 

Den sista kategorin är fri tid. Det är en restkategori i den meningen 
att de aktiviteter som inte klassificeras i någon de fyra första kate-
gorierna samlas här. Samtidigt är dessa aktiviteter sådant som man i 
dagligt tal brukar beteckna som fritidsaktiviteter. 

Notera att denna indelning inte innebär något ställningstagande 
till vad som t.ex. är fri tid eller personliga behov. Det är fråga om att 
tillämpa en av många, många möjliga och mer eller mindre rimliga 
indelningar som det underliggande datamaterialet erbjuder.  

 
En genomsnittsdag – skenbart enkel 
Av tabell 1 framgår hur tidsanvändningen på den mest generella 
nivån förändrats under 1990-talet. Den bild av vardagslivet som en 
genomsnittsdag lik den i tabellen ger, är skenbart enkel. Den visar 
hur två befolkningsgrupper, kvinnor respektive män i åldern 20-64 
år, genomsnittligt fördelar sina 24 dygnstimmar på fem olika huvud-
grupper av aktiviteter under ett genomsnittligt dygn. Det är en skatt-
ning av hur befolkningsgrupperna som helhet fördelar alla sina tim-
mar på de olika verksamheterna, men beräkningen sker per individ i 
grupperna. Det är en totalbild som skalats ner till individnivå. Den 
representerar ett bestämt kollektiv under en bestämd tidsperiod i 
historien. Det är en beräkning på hög abstraktionsnivå av vad man 
kanske skulle kunna benämna ”kvinnors dag” respektive ”mäns 

                                                      
4 Se t.ex. Reid, M.G. (1934) Economics of Household Production. New York, Wiley and Sons,  
s. 11. 
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dag”, en slags generaliserade dagar. De ger inte någon information 
om fördelningar inom grupperna, dvs. den kamouflerar t.ex. hur 
stora andelar av befolkningsgrupperna som faktiskt utövat aktivite-
terna under de slumpmässigt utvalda mätdagarna. 
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Utvecklingen 
under 1990-talet 

Stora förändringar 
Den största absoluta förändringen är kvinnors minskade tid för hem-
arbete. De ägnar i genomsnitt 40 minuter per dag mindre tid till hem-
arbete nu än för tio år sedan. Det är en nästan 15-procentig minskning 
ner till drygt fyra timmar per dag. Kvinnornas minskade hemarbete 
motsvaras inte av någon ökning av männens insatser. För män finns 
inte någon statistiskt säkerställd förändring vad gäller tidsåtgången 
för hemarbete.  
 
Minskat hemarbete för kvinnor 
Förändringen innebär dock att kvinnornas relativa andel av den 
samlade tiden för hemarbete har minskat. Det motsatta gäller för 
männen, trots att de själva inte ökat sina insatser. Kvoten mellan 
kvinnors och mäns tid i hemarbete har minskat från 1,65 till 1,49. Det 
innebär att för tio år sedan ägnade kvinnorna 65 procent mer tid till 
hemarbete än männen. Nu har den siffran sjunkit till knappt 50 pro-
cent. 
 
Minskat förvärvsarbete för män 
För förvärvsarbetet gäller motsatsen. Männens förvärvsarbete har 
minskat med drygt 20 minuter per dag, en minskning som är både 
absolut och relativt mindre än den som avser kvinnors hemarbete. 
Kvinnor förvärvsarbetar i genomsnitt lika många timmar nu som för 
tio år sedan. 

Av detta följer två intressanta slutsatser. Den första är att båda 
grupperna ägnar mindre tid till arbete – betalt och obetalt – nu än för 
tio år sedan. Eftersom dygnet oförändrat har 24 timmar så måste 
därmed andra typer av verksamheter ha fått mer tid. Det har således 
skett en förskjutning från arbete till annan verksamhet. Den andra 
slutsatsen är att grupperna kvinnor och män blivit något mer lika 
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varandra i fråga om sammansättningen av arbetet. Den andel av 
kvinnornas totala arbete (summan av obetalt och betalt arbete) som är 
obetald är mindre nu än för tio år sedan. Betalt och obetalt arbete tar 
nu nära nog lika mycket tid i anspråk. Förändringen går i samma 
riktning för männen, men till skillnad från kvinnorna är den andel av 
arbetet som är betald fortfarande betydligt större än den som är obe-
tald. Det betalda arbetet upptar dubbelt så mycket tid som det obe-
talda. 

 
Tabell 1.  Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 samt  
förändring sedan 1990/91 efter kön. Befolkningen 20–64 år.  
Alla dagar, september–maj 

 Kvinnor  Män 
 Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff. 
   min.   min. 
Förvärvsarbete 3:49 -4 5:30 -24
Hemarbete 4:08 -39 2:46 -7
Personliga behov 10:25 14 9:59 12
Studier 0:34 13 0:21 3
Fri tid 4:57 16 5:18 16
Övrigt, okodbart 0:07 1 0:07 0
Totalt 24:00 0  24:00 0

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant 
förändring på 90-procentsnivån. 

 
Den andra sidan av dessa förändringar är att verksamheter som 

inte är arbete har fått mer tid. För kvinnogruppen är ökningen tämli-
gen jämnt fördelad på resterande tre, nämligen studier, personliga 
behov och fri tid. Alla ökar med cirka en kvart per dag i genomsnitt. 
Männen skiljer sig från detta när det gäller tiden för studier, som är 
oförändrad för dem. 

 
Ökad jämställdhet? 
Slutsatsen är att kvinnornas och männens ”generaliserade dagar”5 har 
förändrats under loppet av 1990-talet. Båda rymmer ett minskat antal 
produktiva timmar genom att det obetalda respektive det betalda 
arbetet har minskat, räknat i tid. De har också blivit mer lika var-
andra genom att arbetets sammansättning nu skiljer sig åt något 
mindre än vid början av 1990-talet.  

Om detta sedan är uttryck för ökad jämställdhet mellan könen 
beror på vad man menar med ökad jämställdhet. Förutsätter ökad 

                                                      
5 Diagram 1a och 1b visar två olika sätt att grafiskt åskådliggöra dessa dagar.  
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jämställdhet att män tar över t.ex. hemarbetssysslor som kvinnor 
tidigare utförde, så har jämställdheten knappast ökat. Men om en 
jämnare fördelning av hemarbetet innebär ökad jämställdhet så har 
den ökat något, i detta avseende. 

 
Ändrat beteende eller ändrad sammansättning? 
Det har konstaterats att männen i genomsnitt förvärvsarbetar något 
mindre nu än för tio år sedan. En sådan förändring kan antingen vara 
uttryck för att färre män arbetar, att de som arbetar gör det kortare 
tid eller en kombination av båda. När den förra undersökningen 
genomfördes i början av 1990-talet, var förvärvsfrekvensen hög och 
arbetslösheten låg. Under 1990-talet steg arbetslösheten, nådde ett 
maximum för att därefter åter avta. När undersökningen genomför-
des år 2000/01 hade sysselsättningen inte nått upp till riktigt samma 
nivåer som den hade tio år tidigare. Det finns här en viss könsskill-
nad. Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) har antalet 
arbetade timmar i genomsnitt i befolkningen minskat mer för män än 
för kvinnor under tioårsperioden. En ökad andel av männen arbetar 
deltid, dvs. mindre än 35 timmar per vecka. Denna andel är nära nog 
oförändrad för kvinnorna. 

 
Inga signifikanta förändringar av andel i förvärvsarbete 

AKU och Tidsanvändningsundersökningen mäter förvärvsarbete på 
mycket olika sätt. I AKU mäter man t.ex. förhållandena under 
bestämda veckor, i Tidsanvändningsundersökningen under slumpvis 
utvalda dagar. Datainsamlingsmetoderna är också helt olika, telefon-
intervju respektive dagbokföring. Även de frågor som ställs skiljer sig 
åt. På basis av AKU-statistiken är det ändå rimligt att förvänta sig att 
andelen kvinnor och män som förvärvsarbetade en slumpmässig dag 
skulle ha minskat mellan år 1990/91 och 2000/01, vilket förväntas ge 
utslag vid jämförelsen av Tidsanvändningsundersökningarna 
1990/91 och 2000/01. Och givet att förvärvsarbete skett under de 
slumpvis utvalda mätdagarna, så skulle antalet timmar i 
förvärvsarbete ha minskat för männen men vara oförändrat för 
kvinnorna. I tabell 2, nedan, visas hur stor andel av kvinnor och män 
som alls förvärvsarbetade under mätdagarna samt hur lång tid de 
som arbetade i genomsnitt arbetade. 

Andelen kvinnor som förvärvsarbetade en genomsnittlig dag 
(under undersökningsperioderna) är 48 procent och har minskat med 
två procentenheter sedan 1990/91. Skillnaden om två procentenheter 
är dock inte statistiskt signifikant, vilket inte behöver utesluta att det 
faktiskt är fråga om en minskning. Motsvarande andel för männen 
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har också gått ner med två procentenheter. Inte heller den skillnaden 
är signifikant. 

Kvinnors genomsnittliga arbetsdag, givet att de alls förvärvsarbe-
tade, har inte förändrats. Det har däremot männens, som i genomsnitt 
är cirka 20 minuter kortare år 2000/01 än vad den var tio år tidigare. 
Dessa resultat ligger väl i linje med vad man kan förvänta sig på basis 
av AKU-statistiken.  

Nära nog alla kvinnor utförde hemarbete av något slag under lop-
pet av de undersökta dagarna. Att hemarbetet minskat så kraftigt för 
kvinnorna förklaras därför helt av att tidsinsatserna har minskat, inte 
av att andelen kvinnor som utför hemarbete har minskat. För männen 
finns ingen förändring att redovisa när det gäller hemarbete. 
 
Tabell 2.  Andel utövare och genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter 
år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter kön. Befolkningen  
20–64 år. Alla dagar, september–maj 

  Andel utövare    Genomsnitt för utövare 

 Kvinnor  Män    Kvinnor  Män   
 Procent Diff.  Procent Diff.  Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff. 
         min.   min. 
Förvärvsarbete 47 -2 61 -2 7:40 13 8:21 -21 
Hemarbete 99 0 92 -1 4:11 -41 3:00 -5 
Personliga behov 100 0 100 0 10:25 14 9:60 12 
Studier 12 3 8 -2 4:22 57 4:21 89 
Fri tid 99 0 99 0 4:58 16 5:21 15 
Örigt, okodbart 15 -1 14 -2 0:47 8 0:46 6 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant 
förändring på 90-procentsnivån. 
 
Samtliga individer som ingår i undersökningen har i sina tidsdag-
böcker noterat åtminstone någon aktivitet som klassificerats i kate-
gorin personliga behov. Det betyder att den konstaterade ökningen 
av tiden för dessa aktiviteter inte kan bero på att andelen som ägnade 
sig år detta har ökat. Samma förhållande gäller den fria tiden. 

När det gäller studier är den redovisade förändringen i tabell 1 
mer sammansatt. Det första man kan notera i tabell 2 är att andelen 
kvinnor som uppgivit studier under mätdagarna har ökat något och 
andelen män tvärt om minskat. Gemensamt för båda grupperna är 
dock att de som alls uppgivit studier, har ägnat dessa mer tid år 
2000/01 än 1990/91.  
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Livscykelperspektiv 
Tre faktorer har mycket stor betydelse för hur människor använder 
sin tid, nämligen kön, sysselsättningsstatus, dvs. om och hur man 
förvärvsarbetar samt var i livscykeln man befinner sig. I föregående 
avsnitt redovisades förändringar för befolkningsgrupperna kvinnor 
och män i yrkesverksam ålder. I det sammanhanget togs ingen hän-
syn till sysselsättningsstatus6 eller fas i livscykeln. I princip är det 
möjligt att en del av de funna förändringarna skulle kunna hänföras 
till att sammansättningen av grupperna kvinnor och män förändrats i 
fråga om sysselsättningsstatus eller fördelning på familjecykelgrup-
per7. Man ska heller inte bortse från det faktum att kvinnorna nu 
föder färre barn än för 10 år sedan och att förstföderskornas ålder 
ökat med cirka två år under samma period. Förändringar kan, med 
andra ord, vara uttryck antingen för beteendeförändringar – männi-
skor i en bestämd situation beter sig annorlunda år 2000/01 jämfört 
med 1990/91 - eller för strukturförändringar. Strukturförändringar 
innebär att människor i en viss situation beter sig likadant år 2000/01 
och 1990/91 men att befolkningsgruppens sammansättning i avseen-
den som påverkar beteendet, har förändrats. Det är inte oproblema-
tiskt att bestämma i vilken utsträckning en funnen förändring är 
uttryck för ändrat beteende eller ändrad struktur. För att få svar på 
detta krävs att frågan analyseras med någon typ av multivariat 
ansats, vilket inte är genomfört inom ramen för denna rapport. I den 
tekniska rapporten8 förs ett något utförligare resonemang om pro-
blem i samband med att jämföra resultaten från de båda undersök-
ningarna. 

När datamaterialet bryts ner i ett större antal olika redovisnings-
grupper samtidigt som uppdelningen på kön bibehålls – vilket är 
nödvändigt och kommer att ske genomgående – blir grupperna allt 
mindre och slumpfelen därmed allt större. Se t.ex. tabell B7-B9 i 
tabellbilagan. Ju mindre redovisningsgrupperna är desto större måste 
differenserna i skattningarna för år 2000/01 och 1990/91 vara för att 
de skall vara statistiskt signifikanta. Det blir således svårare att kon-
statera att förändringar skett ju mindre redovisningsgrupperna är. 
Det hindrar dock inte att man faktiskt kan konstatera ett antal signifi-
kanta förändringar inom ett flertal familjecykelgrupper. 

                                                      
6 Eftersom förvärvsarbete är en aktivitet som mäts och redovisas vid sidan av andra aktiviteter, 
återspeglar resultaten i viss mån skillnader i sysselsättningsstatus mellan redovisningsgrupper 
utan att sysselsättningsstatus tas med explicit vid avgränsningen av redovisningsgrupperna.  
7 Av tabell B7 i tabellbilagan framgår hur familjecykel grupperats.  
8 Se bilaga 1. 
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Diagram 1a.  Andel som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter 
och tid för aktiviteter en genomsnittlig dag år 1990/91 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Vardagar, september–maj9.  
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9 Diagrammen visar vad befolkningen 20-64 år ägnar sig åt vid olika klockslag en genomsnittlig 
vardag och hur lång tid aktiviteterna tar. Fälten i den första typen av digram representerar olika 
aktiviteter. På den lodräta axeln kan man avläsa proportionen som ägnar sig (forts.)  
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Diagram 1b.  Andel som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter 
och tid för aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Vardagar, september–maj6  
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åt viss aktivitet vid ett visst klockslag. I de rektangulära diagrammen framgår hur stora dessa 
genomsnitt är i timmar per dygn. Man ser en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, inte 
minst när det gäller arbetets sammansättning. Det finns också påtagliga likheter. 
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Småbarnspapporna har förkortat sina arbetsdagar 

När det gäller förvärvsarbete finns två intressanta förändringar. Den 
ena är att sammanboende småbarnspappor i genomsnitt har något 
kortare arbetsdagar nu än för tio år sedan. Det är här fråga om att de 
småbarnspappor som redovisat förvärvsarbete i sina tidsdagböcker, 
uppgivit att de arbetar kortare tid nu än för tio år sedan. Den genom-
snittliga minskningen uppgår till cirka 40 minuter per dag, beräknat 
över veckans samtliga dagar. Ingen annan grupp män redovisar 
någon motsvarande signifikant nedgång när det gäller tid för för-
värvsarbete, vilket dock inte hindrar att en minskning kan ha skett i 
någon eller några av dem.  
 
Fler kvinnliga studerande 

Den andra signifikanta förändringen avser unga ensamstående kvin-
nor utan barn. För dem finns en markant minskning av den andel 
som förvärvsarbetade under mätdagarna. Å andra sidan finns en 
motsvarande ökning av andelen som studerade. Förklaringen torde 
ligga i att denna redovisningsgrupp innehåller fler studerande år 
2000/01 än 1990/91 eftersom andelen som uppger att de studerat 
under mätdagarna ökat med drygt 15 procentenheter. När det gäller 
de ensamstående småbarnsmammorna och mammorna med hemma-
varande barn som är minst 7 år, finns ingen statistiskt säkerställd 
förändring. Samtidigt finns ett mönster som skulle kunna innebära 
att det är färre ensamstående småbarnsmammor som arbetar men att 
de som arbetar, arbetar längre dagar. Och för mammorna med större 
barn finns ingen skillnad i andel som förvärvsarbetar, men eventuellt 
arbetar också de längre tid, om de alls arbetar. 
 
Minskat hemarbete för kvinnor i alla grupper 

I samtliga kvinnliga familjecykelgrupper har förändringen för hem-
arbete negativt tecken, och i de flesta fall är differensen också signifi-
kant. Det finns knappast något skäl att anta att förändringen skulle 
vara koncentrerad till någon eller några speciella livsfaser. För män-
nen finns endast en förändring att redovisa. Det gäller sammanbo-
ende, barnlösa män i åldern 20-44 år som nu utför knappa 40 minuter 
mindre hemarbete per dag jämfört med för tio år sedan. Minskningen 
gäller både andelen som utfört hemarbete en genomsnittlig dag 
(minus 14 procentenheter, från 86 till 72 procent) och den tid 
utövarna lägger ner (minus cirka tio minuter per dag). En konsekvens 
av det är att det inte skett någon utjämning av hemarbetet mellan 
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kvinnor och män i den gruppen och att den därmed avviker från det 
mönster som finns bland samtliga kvinnor och män i yrkesverksam 
ålder. 

Det har tidigare konstaterats att det både för kvinnor och män har 
skett en viss förskjutning så att tiden för produktiva verksamheter 
minskat och tiden för andra verksamheter ökat i motsvarande grad. 
Vid uppdelning på familjecykel kan man se detta mönster gå igen, 
men i många fall är förskjutningen inte signifikant. Men för en nor-
malt sett hårt tidspressad grupp, nämligen småbarnsföräldrar, finns 
en signifikant minskning av det totala arbetet för såväl kvinnor som 
män. Det gäller även för sammanboende kvinnor och män i åldern 
45-64 år och för ensamstående småbarnsmammor men för dem är det 
snarare fråga om att fler studerar i stället för att förvärvsarbeta. Med 
undantag för de ensamstående småbarnsmammorna är dessa grup-
per också de enda som redovisar en signifikant ökning av den fria 
tiden. Ökningen uppgår till 20 á 30 minuter per dag men man bör 
notera att föräldrar med hemmavarande barn har betydligt mindre fri 
tid än andra. 

 
Det totala arbetet har minskat 
För att sammanfatta, materialet visar att den tid människor i yrkes-
verksam ålder i genomsnitt lägger ner på arbete, dvs. summan av 
betalt och obetalt arbete, har minskat. Detta gäller såväl kvinnor som 
män och balanseras av ökad tid för personliga behov och ökad fri tid. 
Det finns inte grund för slutsatsen att denna förändring har lika stort 
genomslag i samtliga familjecykelgrupper. I flera av dessa grupper 
finns nämligen inte några signifikanta förändringar. 

Ett något överraskande resultat från undersökningen år 1990/91 
var att den tid kvinnor och män (20-64 år) i genomsnitt avsatte för 
betalt och obetalt arbete sammantaget inte skiljde sig åt. De föränd-
ringar under 1990-talet som redovisats ovan ändrar inte på detta. Den 
relativa likheten kvarstår men på en lägre nivå, eftersom antalet tim-
mar i arbete har minskat för båda könen. När det gäller sammansätt-
ningen av arbetet fanns stora skillnader mellan könen. Dessa har 
dock minskat något. 

 
Ojämn fördelning över livscykeln 

Det totala arbetet är fortfarande mycket ojämnt fördelat över livscy-
keln. Föräldrar med hemmavarande barn ägnar i genomsnitt 
omkring nio timmar per dag åt betalt och obetalt arbete, vilket är en 
till två timmar mer än i andra grupper. Ser man till hur det totala 
arbetet förändrats i familjecykelgrupperna visar data att en av arbete 



28 Tid för vardagsliv  

 

hårt ansatt grupp, nämligen sammanboende småbarnsföräldrar, 
avsätter mindre tid år 2000/01 än 1990/91 till arbete totalt. Minsk-
ningen uppgår till 40 á 50 minuter per dag. Även sammanboende, 
barnlösa kvinnor och män i åldern 45-64 år arbetar signifikant mindre 
nu är för tio år sedan. 

Skillnaderna i tid för arbete totalt skiljer sig mellan familjecykel-
grupperna men i stort sett inte inom. Det betyder att kvinnor och 
män inom familjecykelgrupperna i genomsnitt ägnar lika mycket tid 
till arbete, dock med ett undantag, nämligen sammanboende, barn-
lösa kvinnor och män i åldern 20-44 år. I den gruppen arbetar män-
nen i genomsnitt längre tid än kvinnorna. På den punkten har det 
inte skett någon förändring, det var på samma sätt 1990/91. 

 
Jämförelsen inte könsneutral 

Att på detta sätt summera obetalt och betalt arbete till en kategori 
totalt arbete, och sedan jämföra befolkningsgrupper med avseende på 
hur mycket tid de i genomsnitt ägnar åt detta, är problematiskt. Jäm-
förelsen är inte könsneutral och några reservationer måste därför 
göras. Förvärvsarbete är bruttotid. Arbetsresor, liksom pauser och 
andra aktiviteter under arbetstid, som i sig inte har med arbetet att 
skaffa, ingår i bruttoarbetstiden. Hemarbetstiden, å andra sidan, är 
extrem nettoarbetstid. Finns det en notering i tidsdagboken om att en 
hemarbetssyssla avbrutits av ett telefonsamtal, kafferast eller lik-
nande, har den kodats till aktivitetskategorierna för telefonsamtal 
respektive kaffedrickande. Problemet här är att undersökningsan-
satsen knappast medger att tiden för förvärvsarbete kan hanteras på 
motsvarande sätt. För att inte okritiskt nöja sig med att summera 
äpplen och päron (här netto och brutto) vid beräkning av total 
arbetstid finns det anledning att ställa frågan hur tiden för hemarbete 
skulle förändras om kortare pauser/avbrott i hemarbetet räknades till 
hemarbetet, dvs. att nettoräkning ersätts av bruttoräkning. I avsnittet 
Hemarbetets omfattning underskattas beräknas och diskuteras effekterna 
av detta. Där framgår att kvinnornas tid för hemarbete ökar mer än 
männens om pauser i hemarbete ses som hemarbete. Hur mycket mer 
beror på hur pauserna definieras. 

En annan viktig skillnad mellan kvinnors och mäns totala arbete är 
hur det fördelar sig över dygnet och veckan. I avsnittet Kvinnor och 
män har olika dygns- och veckorytm framgår att män tenderar att kon-
centrera sitt arbete till dagtid och vardagar medan kvinnors arbete är 
mer jämnt fördelat över dag och kväll samt över veckans alla dagar. 
Skillnaden beror på kvinnornas betydligt större insatser i hemarbetet, 
vilket inte utförs under bestämda ”arbetstider” utan snarare när 
behovet av det uppstår. En konsekvens av det är att kvinnors fria tid 
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är mer fragmenterad än mäns. Det ska också nämnas att män i mot-
sats till kvinnor får betalt för större delen av sitt arbete. Andelen 
betalt arbete av det totala arbetet har dock minskat något för männen 
och ökat för kvinnorna. Unga kvinnor studerar också i högre grad. 

 

Förändringar i vardagslivet mer i detalj 

I detta avsnitt görs jämförelserna bakåt i tiden främst av aktiviteter på 
mellannivån (nivå 2). I några fall bryts materialet ned på den mest 
detaljerade nivån (nivå 3). Det sker för några av de aktivitetskatego-
rier på mellannivå som förefaller ha undergått betydande förändring 
under loppet av 1990-talet. Det gäller hushållsarbete, omsorg om 
egna barn samt läsning. Dessa aktiviteter har det gemensamt att de 
tar betydligt kortare tid i anspråk år 2000/01 än tio år tidigare.  
 
Kvinnor har minskat hushållsarbetet med en halv-
timme om dagen  
Hemarbete utgörs av hushållsarbete (laga mat, diska, städa, tvätta, 
mm.), underhållsarbete (trädgårdsarbete, underhåll och reparationer 
av bostad, fordon, mm.), omsorg om egna barn och andra personer 
samt inköp av varor och tjänster. I tabell 3 redovisas hur tiden för 
dessa aktiviteter förändrats under 1990-talet. 

Huvuddelen av förändringen i hemarbetet förklaras av att hus-
hållsarbetet minskat kraftigt. För kvinnor har det minskat med en 
halvtimme till cirka två timmar per dag utan att den andel av kvin-
norna som utför något hushållsarbete förändrats (tabell 4). Med små 
variationer och ett undantag, nämligen ensamstående, barnlösa kvin-
nor i åldern 20-44 år, minskar tiden för hushållsarbete i samtliga 
kvinnliga familjecykelgrupper (tabell B17 i tabellbilagan).  

För männens del har andelen som utförde något hushållsarbete 
minskat med fyra procentenheter samtidigt som de som utförde 
hemarbete gjorde det något lite längre tid, fem minuter per dag. En 
möjlig, men inte nödvändig slutsats av det skulle kunna vara att en 
kategori män tar ett större ansvar för hushållssysslorna och en annan 
mindre ansvar nu jämfört med för tio år sedan.  

En grupp, nämligen sammanboende, barnlösa män 20-44 år, före-
faller mindre benägna att engagera sig i hushållsarbete jämfört med 
vad män i motsvarande situation gjorde vid 1990-talets början. Skill-
naden uppgår till 14 procentenheter, dvs. det är 14 procentenheter 
färre män i denna grupp som utförde någon typ av hemarbete en 
genomsnittlig dag år 2000/01 jämfört med 1990/91. 
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Tabell 3.  Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter år 2000/01  
samt förändring sedan 1990/91 efter kön. Befolkningen 20–64 år.  
Alla dagar, september–maj 

 Kvinnor  Män   
 Tim. Diff.  Tim. Diff. 
  min. min.  min. min. 
Hushållsarbete 1:58 -31 0:58 1
Underhållsarbete 0:18 -2 0:29 -8
Omsorg om egna barn 0:36 -10 0:17 0
Omsorg om andra 0:07 -1 0:07 -2
Inköp av varor och tjänster 0:30 0 0:21 0
Annat hemarbete 0:09 4 0:08 2
Resor i sb. med hemarbete 0:30 2 0:26 1
Hemarbete, totalt 4:08 -39  2:46 -7  

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån  
och kursiv stil signifikant förändring på 90-procentsnivån. 

 
Hushållsarbete används här som den sammanfattande beteckningen 
för att laga mat, diska, städa, tvätta m.fl. aktiviteter. Hur minsk-
ningen av hemarbetet fördelar sig på dessa aktiviteter behandlas i 
avsnittet Tiden för städning har minskat mest, nedan. 

 
Tabell 4.  Andel utövare och genomsnittlig tid för utövare av 
hemarbetsaktiviteter år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91. 
Befolkningen 20–64 år. Alla dagar, september–maj 

  Andel utövare   Genomsnitt för utövare 

 Kvinnor  Män   Kvinnor  Män   
 Procent Diff.  Procent Diff.  Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff. 
          min.   Min. 

Hushållsarbete 95 -1 78 -4 2:04 -31 1:13 5 

Underhållsarbete 35 -4 31 -7 0:51 -1 1:32 -4 

Omsorg om egna barn 36 1 26 3 1:40 -31 1:07 -11 

Omsorg om andra 14 1 11 0 0:52 -18 1:07 -16 

Inköp av varor och tjänster 55 -5 44 -4 0:54 5 0:48 4 

Annat hemarbete 33 9 24 5 0:29 3 0:33 2 

Resor i sb. med hemarbete 65 1 58 2 0:46 2 0:44 0 

Hemarbete, totalt 99 0  92 -1  4:11 -41  3:00 -5 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån, kursiv signifikant förändring  
på 90-procentsnivån. 

 
En markant förändring för kvinnor är den minskade tiden för omsorg 
om egna barn. I tabell 4 framgår att minskningen uppgår till en 
halvtimme om den beräknas för de som alls ägnade någon tid till 
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detta. En närmare diskussion om hur tiden för barnomsorg föränd-
rats finns i avsnittet Mindre tid för barnen? 

Underhållsarbetet har minskat något genom att det är färre 
personer som uppgivit att de ägnat tid åt detta. 

Omsorg om andra har också undergått viss förändring10. Knappt 
var tionde har noterat någon aktivitet i tidsdagboken som uttrycker 
omsorg om någon annan person än de egna barnen, vilket inte inne-
bär någon förändring. Den tid de ägnat åt detta är dock i genomsnitt 
något kortare nu än för tio år sedan, förändringen uppgår till en dryg 
kvart per dag. 

Inköp av varor och tjänster har också förändrats en del. Samtidigt 
som en minskad andel uppger att de gjort inköp har tiden för detta 
ökat något. Denna förändring kan vara uttryck för att inköp görs 
något mer sällan men att det i gengäld tar lite längre tid i anspråk. 

Varken inköp av varor och tjänster eller omsorg om andra än egna 
barn uppvisar annat än enstaka smärre förändringar när materialet 
bryts ner på familjecykelgrupper. 

 
Tiden för städning har minskat mest 

Hushållsarbetet är den dominerande delen av hemarbetet, två tim-
mar per dygn för kvinnor, en timme för män. För kvinnor utgör det 
hälften av hemarbetet, för män något mindre. Som framgått ovan har 
det för kvinnorna minskat mycket kraftigt i omfattning under 1990-
talet. Frågan är här, vilken eller vilka hushållsarbetsaktiviteter är det 
som minskat?  

Att laga mat är den hushållsarbetsaktivitet som tar längst tid i 
anspråk, drygt 40 minuter per dag för kvinnor, drygt 20 för män. Det 
har minskat med sju minuter för kvinnorna och är oförändrat för 
männen, vilket innebär att männens relativa andel av matlagningen 
har ökat något. Den andel av kvinnorna och männen som uppger 
avsatt tid för matlagning har minskat med cirka fem procentenheter. 
Matlagning har med andra ord blivit mindre frekvent, dvs. det är 
något mindre andelar som lagar mat en genomsnittlig dag. Och när 
man väl lagar mat tar det lite kortare tid för kvinnor nu än för tio år 
sedan och tvärt om för män. Att baka bröd är någonting som utslaget 
på hela populationen 20-64 år tar mycket lite tid i anspråk. Det har 
dessutom minskat ytterligare genom att frekvensen halverats under 
1990-talet. Det gäller kvinnor. Mäns bakande är försumbart.  

Arbetet med att diska har också jämnats ut något mellan könen. 
Den andel kvinnor som diskar en genomsnittlig dag har minskat (sex 

                                                      
10 Detta är en problematisk aktivitetskategori, se avsnittet Omsorg om andra ges främst av 45+. 
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procentenheter) och närmat sig männens. Kvinnornas arbete med 
disken tycks också klaras av lite snabbare nu än tidigare.  

Den största absoluta förändringen för kvinnor gäller städning, 
som totalt sett tar mindre tid i anspråk (minus nio minuter), sker 
mindre frekvent (minus 12 procentenheter) och tar kortare tid att 
utföra när det väl görs (minus fem minuter). Männens insatser är 
oförändrade och ungefär hälften så stora som kvinnornas.  

Den största relativa förändringen i en hushållsarbetsaktivitet av 
större betydelse för kvinnor avser tvätt och strykning. Män utför en 
mycket liten del av tvättarbetet, ungefär en fjärdedel av den tid kvin-
norna avsätter. Man kan inte konstatera någon förändring i den tid 
männen avsätter för att tvätta. På den punkten skiljer sig således inte 
tvättandet från andra centrala hushållsarbetsaktiviteter som diskning 
och städning. För kvinnorna har förändringen samma karaktär som i 
fråga om matlagning, diskning och städning, nämligen att det har 
blivit både mindre frekvent och tar kortare tid i anspråk när det 
utförs. 

Till sist, vård och tillverkning av kläder, dvs. att lappa och laga 
och sy nytt. Män bidrar inte alls till detta. Kvinnornas insatser har 
halverats genom att frekvensen halverats. Fyra procent av kvinnorna 
uppger att de ägnat sig åt denna typ av aktivitet en genomsnittlig 
dag. 

 
Förändringarna har skett i kvinnogruppen 

Undersökningen i sig ger inga svar på frågor om vilka mekanismer 
som ligger bakom dessa förändringar. Några kommentarer om detta 
kan dock vara på sin plats. När det först gäller jämställdhetsaspekten, 
kan man konstatera att om någon grupp uppvisar olika beteende år 
1990/91 och 2000/01 så är det kvinnogruppen. Att hemarbetet som 
helhet liksom dess olika delar nu är jämnare fördelat mellan könen än 
vad det var vid början av 1990-talet får därmed helt tillskrivas kvin-
nornas ändrade beteende. Om man ser förändringen som uttryck för 
ökad jämställdhet har det således skett utan männens aktiva medver-
kan.  

Den konstaterade förändringen innebär att tiden för produktiva 
verksamheter minskat. Om produktionsresultatet är oförändrat har 
produktiviteten ökat. Tekniska hjälpmedel av olika slag skulle kunna 
bidra till en sådan utveckling. Men det finns också andra möjligheter. 
Kanske producerar hushållen mindre nu och kompenserar det genom 
att ta hjälp från andra. Det kan ske genom att i ökande grad använda 
mer prefabricerad/färdiglagad mat, vilket kan minska tiden för mat-
lagning till priset av högre matkostnader. Eller att fler måltider köps 
och intas på kommersiella näringsställen. Städning kan också köpas. I 
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dessa fall innebär det att produktion flyttas från hushållen till mark-
naden, att betalt arbete ersätter obetalt arbete.  

Att städarbetet minskat kan också ha medfört att det på sina håll 
är lite mindre välstädat nu än för tio år sedan. 

 
Tolkningssvårigheter 

Ytterligare två faktorer bör nämnas som kan ha betydelse för tolk-
ningen av resultaten. Den första avser förändringar i befolknings-
strukturen. Det föds t.ex. färre barn nu än för tio år sedan vilket gör 
att det i befolkningen finns färre barn att laga mat till och städa efter. 
Det kan naturligtvis påverka hur mycket tid som läggs ner på dessa 
aktiviteter. Slutligen bör man hålla i minnet att de båda populatio-
nerna som jämförs ovan inte består av samma individer. Nya har till-
kommit till populationen och andra har försvunnit ur den. Så har t.ex. 
en tioårskohort tillkommit och en utgått. 

En uppdelning på familjecykel visar att de förändringar som 
nämnts ovan inte koncentrerar sig till någon eller några särskilt avvi-
kande grupper. Tvärt om finner man att familjecykelgrupperna skil-
jer sig åt i liten utsträckning och därmed också från hela grupperna 
kvinnor och män i åldern 20-64 år. 

 Tendensen att det obetalda arbetet som helhet och särskilt hus-
hållsarbetet minskar gäller också de kvinnor som inte har något för-
värvsarbete. Männen i motsvarande situation har, likt övriga män, 
heller inte ökat sina insatser på detta område. 

 
Mindre tid för barnen?  
Som redan framgått har tiden för omsorg om egna barn minskat sig-
nifikant. Den tid som småbarnsmammor uppger att de ägnar sig åt 
aktiviteter som direkt involverar och riktar sig till deras barn har sedan 
1990/91 minskat med cirka en halv timme per dag. Det gäller både 
sammanboende och ensamstående mammor vilkas yngsta barn är 
under 7 år. Den relativa förändringen är störst (en fjärdedel) för de 
ensamstående mammorna eftersom den tid de ägnar åt dessa aktivi-
teter är kortare, cirka en och en halv timme per dag år 2000/01. De 
sammanboende småbarnsmammorna ägnar omsorgen drygt två 
timmar och minskningen uppgår därmed till cirka en femtedel. Skill-
naden mellan de ensamståendes och sammanboendes tid för omsorg 
om barn torde till stor del bero på att många av barnen till de ensam-
stående växelvis bor hos mamman och pappan11.  

                                                      
11 17 procent av barnen som inte bor tillsammans med båda föräldrarna bor växelvis lika lång 
tid hos mamma och pappa. Det är fyra gånger fler än i början av 1990-talet.  
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Några motsvarande förändringar finns inte för mammorna med 
hemmavarande barn som är 7 år eller äldre. Det gäller också för 
sammanboende småbarnspappor. Sammanboende pappor med 
hemmavarande barn som är 7 år eller äldre ägnar tvärt om något mer 
tid till dessa aktiviteter. Ökningen uppgår till inte fullt tio minuter 
per dag.  

Det får nog betecknas som iögonfallande att den tid som små-
barnsmammorna ägnar åt omsorg om sina barn förefaller att ha 
minskat så som siffrorna antyder. Tolkningen av detta är emellertid 
inte alls självklar.  

Beräkningarna i tabellerna nedan baserar sig enbart på de s.k. hu-
vudaktiviteter som undersökningspersonerna noterat i tidsdagböck-
erna. Noteringarna är undersökningspersonernas egna verbala 
beskrivningar av vad de gör.  

 
Tabell 5.  Genomsnittlig tid för, och andel utövare av omsorg om egna 
barn år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91. Kvinnor med yngsta 
hemmavarande barn 0–6 år. Alla dagar, september–maj 

  Genomsnittlig tid   Andel utövare 

 
Samman- 
boende  Ensamstående  

Samman- 
boende  Ensamstående 

 Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff.  Procent Diff.  Procent Diff. 
   min.   min.       

Tillsyn, hjälp till barn 1:27 -23 0:57 -11 93 -1 77 -13 

Hjälp med läxläsning 0:01 -1 0:01 0 6 -3 4 0 

Lek med barn 0:22 -5 0:13 -13 44 -6 24 -21 

Samtal med barn 0:04 0 0:04 -1 23 4 14 -7 

Högläsning för barn 0:05 -3 0:04 -6 22 -12 21 -21 

Föräldramöten m.m. 0:02 -3 0:02 -5 6 -13 8 -26 

Närvaro vid barns akt. 0:05 -1 0:02 -2 7 -2 3 -3 

Annan omsorg om barn 0:07 4 0:08 6 24 16 19 13 
Omsorg om egna 
barn, totalt 2:14 -32  1:31 -32  96 -1  80 -13 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring 
på 90-procentsnivån. 
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Tabell 6.  Genomsnittlig tid för, och andel utövare av omsorg om egna 
barn år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91. Kvinnor med yngsta 
hemmavarande barn från 7 år. Alla dagar, september–maj 

  Genomsnittlig tid  Andel utövare 

 
Samman- 
boende  Ensamstående   

Samman- 
boende  Ensamstående 

 Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff.  Procent Diff.  Procent Diff. 
   min.   min.        

Tillsyn, hjälp till barn 0:12 1 0:12 1 48 13  40 -1 

Hjälp med läxläsning 0:06 1 0:03 0 17 3  13 2 

Lek med barn 0:02 0 0:01 -2 3 -1  2 -5 

Samtal med barn 0:06 1 0:07 -2 28 9  26 -1 

Högläsning för barn 0:01 0 0:01 -2 5 -1  4 -5 

Föräldramöten m.m. 0:02 0 0:04 2 4 -1  4 -3 

Närvaro vid barns akt. 0:05 2 0:04 0 8 3  4 -1 

Annan omsorg om barn 0:03 2 0:03 1 12 9  17 12 
Omsorg om egna 
barn, totalt 0:38 6  0:34 -2  67 18   55 -5 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring 
på 90-procentsnivån. 
 
Tabell 7.  Genomsnittlig tid för, och andel utövare av omsorg om egna 
barn år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91. Sammanboende män 
med hemmavarande barn. Alla dagar, september–maj 

  Genomsnittlig tid  Andel utövare  

 Barn 0-6 år  Barn från 7 år   Barn 0-6 år  Barn från 7 år  
 Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff.  Procent Diff.  Procent Diff. 
   min.   min.        

Tillsyn, hjälp till barn 0:31 -3 0:06 3 68 -1  28 13 

Hjälp med läxläsning 0:02 1 0:04 2 5 3  11 4 

Lek med barn 0:17 -5 0:01 0 33 -8  3 0 

Samtal med barn 0:02 0 0:03 1 9 1  12 4 

Högläsning för barn 0:02 -2 0:00 0 11 -10  2 -1 

Föräldramöten m.m. 0:01 -1 0:01 0 3 -8  1 -1 

Närvaro vid barns akt. 0:05 2 0:05 2 6 3  6 1 

Annan omsorg om barn 0:03 1 0:01 1 9 4  5 3 
Omsorg om egna 
barn, totalt 1:03 -7  0:22 8  80 0   46 16 
Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring 
på 90-procentsnivån. 
 
Man kan naturligtvis inte helt utesluta att en och samma aktivitet 
beskrivs olika av olika personer. Man kan heller inte helt utesluta att 
det sker en gradvis förändring i språkbruket över tiden som kan få 
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betydelse för till vilka kategorier de uppgivna aktiviteterna kommer 
att kodas. Ett exempel, en mamma går ut och tar en promenad med 
sin femåriga dotter, Lisa. Om hon beskriver det som att hon ”tog en 
promenad”, kommer det att kodas som en promenad, inte som 
omsorg om egna barn. Men skriver hon ”gick ut med Lisa” kommer 
det att kodas som en barnomsorgsaktivitet eftersom det är känt att 
Lisa är en femårig dotter och att det framgår att hon är direkt invol-
verad i aktiviteten. Här finns således ett mått av osäkerhet. Men det 
är en osäkerhet man kan komma till rätta med genom att utnyttja mer 
av den information som samlats in i dagböckerna.  

Om syftet är att uppskatta hur mycket tid föräldrar ägnar åt sina 
barn, är det otillräckligt att endast se till de episoder för vilka huvud-
aktiviteten ensam indikerar omsorg om barn. Tidsdagboken fångar 
inte bara huvudaktiviteter utan även eventuella andra, samtidigt 
pågående eller parallella aktiviteter. De frågor som ställs i dagboken 
är: ”Vad gjorde du?” och ”Gjorde du något annat samtidigt?”. Dess-
utom ställs frågan: ”Var du ensam eller tillsammans med någon 
annan?” Av svaren på den sistnämna frågan framgår vilken hus-
hållsmedlem som undersökningspersonen eventuellt var tillsammans 
med. 

Mamman ovan, som ”tog en promenad” har möjligen noterat en 
parallell aktivitet och på det sättet indikerat att hon var ute och gick 
med Lisa. Och skulle hon inte ha gjort det, ska Lisas närvaro ändå ha 
markerats som svar på frågan om hon var ensam eller tillsammans 
med någon annan.  

För att kunna ge en skälig uppskattning av den tid som ägnas åt 
omsorg om barn är det därför nödvändigt att utnyttja mer än bara 
uppgiften om huvudaktivitet. I avsnittet Omsorg om egna barn redovi-
sas en sådan beräkning som avser år 2000/01. Tyvärr kan inte en 
sådan beräkning göras i syfte att uppskatta förändringen sedan 
1990/91 eftersom de parallella aktiviteterna inte mätts och kodats på 
samma sätt i de båda undersökningarna. I den senaste undersök-
ningen har mätningen av parallella aktiviteter förbättrats. 

Bilden av föräldrarnas tid med och för sina barn som den presen-
teras i tabell 5–7, ovan, och som enbart bygger på huvudaktiviteter 
vilka indikerar att barnen är involverade, kan emellertid nyanseras 
genom att beräkna den tid som föräldrar och barn är tillsammans12. 
Det görs nedan men först ska resultaten i tabellerna 5–7 kommenteras 
något. 

En ökning eller minskning av den genomsnittliga tiden för en 
aktivitet kan grovt sett vara uttryck för två typer av förändringar, 
                                                      
12 I avsnittet Samvaro med andra – små förändringar redovisas hur samvaro definieras operationellt 
i undersökningen. Det ställs inte krav på interaktion, men väl på att finnas ”i närheten”.  
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eller en kombination av båda. Aktiviteten kan antingen ha blivit mer 
eller mindre frekvent, dvs. andelen undersökningspersoner som 
utövat aktiviteten en genomsnittlig dag kan ha ökat eller minskat, 
utan att den tid som aktiviteten tar när den väl utövas har ändrats. 
Alternativet är att aktiviteten är lika frekvent, men när den utövas tar 
den kortare eller längre tid i anspråk. Ett exempel. Den tid de sam-
manboende småbarnsmammorna läser högt för sina barn har minskat 
med i genomsnitt tre minuter per dag, se tabell 5. Bakom detta ligger 
främst en nedgång i den andel av dessa mammor som läser högt för 
sina barn en genomsnittlig dag. I tabellen kan man se att den minsk-
ningen är signifikant och uppgår till 12 procentenheter. Den tid som 
läsarna i genomsnitt läser har därmed knappast ändrats.  

Av småbarnsföräldrarnas skilda omsorgsaktiviteter dominerar 
”tillsyn och hjälp till barn”. Denna aktivitet har minskat kraftigt för 
sammanboende, med drygt 20 minuter, utan att andelen som uppgi-
vit den har minskat. För de sammanboende småbarnsmammorna 
finns ytterligare två förändringar, nämligen för högläsning och när-
varo vid föräldramöten, men skälet till att de tar mindre tid i anspråk 
är att de förefaller ha blivit mindre frekventa.  

 
Ensamstående mammor  

De ensamstående småbarnsmammornas situation skiljer sig en del 
från de sammanboendes. De ägnar totalt sett mindre tid till omsorg 
om barnen – som huvudaktivitet – vilket ter sig naturligt mot bak-
grund av att barnens pappor i många fall tar en del av ansvaret för 
dem. De i regel lägre andelarna utövare bland ensamstående tyder på 
detta. Förändringarna för de ensamstående är också jämnare förde-
lade på de skilda omsorgsaktiviteterna. Den största minskningen 
avser ”lek med barn”. Observera (tabell 5) de betydande minskning-
arna i andel utövare. Nedgången kan således i hög grad förklaras 
med att aktiviteterna blivit mindre frekventa, vilket i sin tur kan – 
men inte måste – vara uttryck för att ett antal pappor har tagit över 
mer av omsorgen. Tyvärr medger inte materialet att dra några slut-
satser om eventuella förändringar av de ensamstående pappornas 
insatser. Urvalet är för litet. 

Till skillnad från de sammanboende småbarnsmammorna har 
papporna inte minskat ner på den totala tiden för omsorg om barnen, 
i varje fall inte i den omfattningen att förändringen är statistiskt 
säkerställd. Viss omfördelning av tiden på de skilda omsorgsaktivite-
terna tycks dock ha skett. Liksom för småbarnsmammorna har det 
blivit mindre frekvent med högläsning och föräldramöten. Lek med 
barnen är nu mindre frekvent även för pappornas del.  
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En konsekvens av detta är att skillnaden i småbarnsmammors och 
småbarnspappors tid för omsorg om barnen – visserligen mätt endast 
som huvudaktivitet – har minskat. Situationen liknar den som tidi-
gare konstaterats för hemarbetet som helhet, nämligen att det skett en 
utjämning utan att männen ökat sina insatser. Fortfarande är mam-
mornas insatser betydligt mycket större än pappornas, de använder 
mer än dubbelt så mycket tid till omsorg om barnen. Skillnaden mel-
lan könen består främst i tiden för den vardagliga, rutinmässiga 
omsorgen som döljer sig bakom beteckningen ”hjälp och tillsyn till 
barn”, nämligen att mata, bada, klä av och på barnen och liknande 
aktiviteter. 

När barnen uppnått skolåldern, tar omsorgen om dem betydligt 
mycket mindre tid i anspråk. Tiden reduceras med ungefär två tred-
jedelar. I första hand är det tillsyn och hjälp till och lek med barnen 
som minskar kraftigt. Förändringen sedan 1990-talets början är 
begränsad och mindre än för småbarnsföräldrarna. För de samman-
boende papporna har tiden tvärt om ökat med knappt tio minuter per 
dag. 

 
Omsorg och samvaro med barn 

I tabell B21 i tabellbilagan, redovisas den tid för vilken föräldrar 
besvarat frågan ”Var du ensam eller tillsammans med någon annan?” 
med ”ja” och uppgivit att det var ett eget barn. Där framgår att det 
inte finns några signifikanta förändringar i den tid som 
småbarnsföräldrarna är tillsammans med sina barn. Det gäller under 
den tid som föräldrarna ägnar sig antingen åt hemarbete, intar 
måltider eller utövar någon fritidsaktivitet13.  

Däremot har det skett en förskjutning så att tiden tillsammans med 
barnen nu till större del är fri tid och mindre del hemarbetstid jämfört 
med vad den var vid början av 1990-talet. Att tiden tillsammans med 
barnen minskat då småbarnsmammorna, både ensamstående och 
sammanboende, ägnar sig åt hemarbete är naturligt mot bakgrund av 
att hemarbetet (särskilt hushållsarbetet och tiden för barnomsorg) 
minskat så kraftigt. De sammanboende småbarnspapporna ägnar år 
2000/01 mer tid med barnen i samband med fritidsaktiviteter, utan 
att ha minskat ner på annan tid.  

För föräldrar med barn som uppnått 7-årsåldern är förändringarna 
mindre markerade. De sammanboende papporna har, som tidigare 
nämnts, ökat sina tidsinsatser något när det gäller hushållsarbete och 
omsorg om barn. Det får till resultat att den tid de utför någon typ av 

                                                      
13 Uppgift om samvaro med andra har inte samlats in i samband med förvärvsarbete och 
personlig tid, dvs. nattsömn, personlig hygien, m.m. 
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hemarbete när barnen finns närvarande också har ökat något. De 
ensamstående mammornas (med barn från 7 år) tid tillsammans med 
barnen har minskat något. Man kan inte helt utesluta att även de 
ensamstående småbarnsmammornas tid tillsammans med barnen 
minskat något. Som tidigare nämnts skulle det eventuellt kunna vara 
uttryck för att papporna tar ett större ansvar för barnen. Datamateri-
alet kan inte ge underlag för någon slutsats om de ensamstående 
pappornas tid tillsammans med sina barn. 

Den viktiga slutsatsen är att det faktum att de sammanboende 
småbarnsmammornas barnomsorg som huvudaktivitet minskat 
under loppet av 1990-talet, inte innebär att deras tid tillsammans med 
barnen minskat. Barnomsorg som huvudaktivitet förefaller ha ersatts 
av fritidsaktiviteter tillsammans. Hur situationen för de ensamstå-
ende småbarnsmammorna förändrats är mer tvetydig. 
 
Mer tid för måltider 
Kategorin personliga behov, som består av två delkategorier, nämli-
gen personlig omvårdnad, i vilken nattsömnen ingår, och måltider, 
tar lite mer tid i anspråk år 2000/01 än 1990/91. Förändringen är av 
storleksordningen 10-15 minuter per dygn för bägge könen. Det är i 
huvudsak måltider som får lite mer tid nu än för tio år sedan, skillna-
den är upp emot tio minuter per dag för bägge könen. 
Dessa förändringar kvarstår i huvudsak när materialet bryts ner på 
familjecykelgrupper. Det innebär att de funna förändringarna inte är 
koncentrerade till någon eller några särskilda familjefaser.  
 
Tabell 8.  Genomsnittlig tid för, och andel utövare av personliga 
aktiviteter år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Alla dagar, september–maj 

  Genomsnittlig tid   Andel utövare 

 Kvinnor  Män   Kvinnor  Män   
 Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff.  Procent Diff.  Procent Diff. 
   min.    min.        

Personlig omvårdnad 9:00 6 8:39 4 100 0  100 0

Måltider 1:24 9 1:18 7 99 1  97 -1

Personliga behov, totalt 10:25 14  9:59 12  100 0   100 0

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring på 
90-procentsnivån. 
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Viss ökning av den fria tiden 
Praktiskt taget alla undersökningspersoner har i tidsdagböckerna 
uppgivit någon aktivitet som klassificerats som fri tid. Den fria tiden 
ha ökat med cirka en kvart per dag och uppgår till i storleksord-
ningen fem timmar per dag, något mer för män än för kvinnor. Inom 
ramen för den ökningen har vissa fritidsaktiviteter minskat och andra 
ökat.  
 
Tabell 9.  Genomsnittlig fri tid år 2000/01 samt förändring sedan 
1990/91 efter kön. Befolkningen 20–64 år. Alla dagar, september–maj 

 Kvinnor Män   
 Tim. min. Diff. Tim. min. Diff.
   min.   min.  
Idrott och friluftsliv 0:27 9 0:31 5  
Föreningsverksamhet m.m. 0:06 0 0:08 -1  
Underhållning, kultur 0:05 2 0:05 1  
Social samvaro 1:08 -5 0:54 -7  
TV och radio 1:42 10 2:01 5  
Läsning 0:28 -8 0:23 -10  
Hobbies 0:17 1 0:29 14  
Övrig fri tid 0:20 5 0:19 8  
Resor i samb. med fri tid 0:24 3 0:28 1  
Fri tid, totalt 4:57 16 5:18 16
Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant 
förändring på 90-procentsnivån. 
 

Fler fysiskt aktiva 

Aktiv fri tid i form av idrott och friluftsliv har ökat för bägge könen. 
För kvinnornas del har ökningen skett genom att andelen som ägnar 
sig åt det en genomsnittlig dag ökat med nio procentenheter, och att 
tiden som aktiviteten tar i anspråk ökat med nio minuter. Männens 
ökning avser endast andelen utövare. De aktiviteter det gäller här är 
främst promenader.  
 
Ökat TV-tittande 

Även mer stillasittande aktiviteter såsom TV-tittande, har ökat. I 
tabellerna ovan är TV-tittande och radiolyssnande sammanslaget. Det 
leder till en liten underskattning av ökningen på grund av att radio-
lyssnandet avtagit något. Problemet är marginellt eftersom radiolyss-
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nandet som huvudaktivitet14 är nära nog försumbart i förhållande till 
TV-tittandet. Det utgör två á tre minuter av de cirka två timmarna för 
TV och radio totalt i tabell 9, ovan. Enbart TV-tittande (inklusive 
video) har ökat för bägge könen. Den andel som ser TV en genom-
snittlig dag är oförändrad, vilket gör att de som ser på TV gör det 
under lite längre tid. 

Det som i undersökningen betecknats som social samvaro har 
minskat något. Det är främst besök av eller hos släkt och vänner som 
registrerats lite mindre frekvent i dagböckerna. Det balanseras bl.a. 
av att besök på restaurang, bar eller café har blivit lite mer frekventa.  

 
Tabell 10.  Andel utövare och genomsnittlig tid för utövare av 
fritidsaktiviteter år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Alla dagar, september–maj 

  Andel utövare    Genomsnitt för utövare 

 Kvinnor  Män    Kvinnor  Män   
 Procent Diff.  Procent Diff.  Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff. 
         min.    min. 
Idrott och friluftsliv 34 9 31 6 1:19 9  1:39 -4 
Föreningsverksamhet m.m. 6 1 6 1 1:51 -14  1:57 -19 
Underhållning, kultur 5 2 5 1 1:35 5  1:53 7 
Social samvaro 77 -2 59 -5 1:27 -5  1:27 -5 
TV och radio 83 0 85 0 2:02 12  2:21 7 
Läsning 56 -15 45 -19 0:51 -1  0:53 0 
Hobbies 27 3 31 13 1:02 -4  1:31 11 
Övrig fri tid 36 11 32 11 0:54 -6  0:60 5 
Resor i samb. med fri tid 41 6 42 3 0:57 -1  1:04 -3 
Fri tid, totalt 99 0 99 0 4:58 16  5:21 15 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring på 
90-procentsnivån. 

 
Mer IT 

Den tid män använder för hobbies har ökat. Bakom det ligger främst 
ökad datoranvändning, plus sju minuter för kvinnor och 17 för män. 
Här ingår att surfa på Internet, programmera, spela datorspel och 
liknande. Den konstaterade ökningen är troligen en underskattning 
av hur mycket tid som tillbringas framför dator utanför arbetstid, 
eftersom en del datoranvändande inte kommer att klassificeras i 
denna kategori. I flera sammanhang är ju datorn i första hand ett 
hjälpmedel vid andra aktiviteter, t.ex. vid korrespondens. Det är 
                                                      
14 Dagboken ger utrymme för att redovisa två parallella aktiviteter, en huvud- och en biaktivitet. 
I bilaga 4 finns en sida ur dagboken. Radiolyssnande fångas i dagböckerna huvudsakligen som 
biaktivitet. 
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knappast troligt att alla som skrivit t.ex. brev med hjälp av dator, 
själva beskriver det som någon typ av datoraktivitet. Hela ökningen 
av denna aktivitet beror på att fler personer – såväl kvinnor (från 0 till 
13 procent) som män (från 2 till 21 procent) – ägnar sig åt den en 
genomsnittlig dag.  

I kvinnogruppen har stickning och annat handarbete minskat med 
tre fjärdedelar. En procent av kvinnorna ägnar sig åt någon av dessa 
aktiviteter en genomsnittlig dag.  

 
Avtagande läslust? 

Läsning som huvudaktivitet förefaller att ha genomgått en markant 
förändring. Det har minskat med cirka tio minuter till en knapp halv-
timme per dag. Av tabell 10 kan man sluta sig till att färre personer 
uppger att de läser en genomsnittlig dag år 2000/01 än 1990/91. 
Denna minskning gäller främst dagstidningsläsning (minus 17 á 20 
procentenheter ned till cirka 25 procent) men i viss mån också annan 
läsning.  

Den bild man får av tidsanvändningen genom att utgå enbart ifrån 
huvudaktiviteter15 blir i vissa fall ofullständig och kanske till och med 
vilseledande. Läsning är en sådan aktivitet på grund av att den antas 
vara vanlig som biaktivitet, t.ex. i samband med resor med kollektiva 
färdmedel.  
 
Tabell 11.  Genomsnittlig tid för läsning och andel som läser som 
huvud- respektive biaktivitet år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91 
efter kön. Befolkningen 20–64 år. Alla dagar, september–maj 

  Genomsnitt   Andel utövare 

 Kvinnor  Män   Kvinnor  Män   
 Tim. min. Diff.  Tim. min. Diff.  Procent Diff.  Procent Diff. 
   min.    min.       

Dagstidningar 0:08 -5 0:08 -8 26 -17 25 -20 

Veckotidningar 0:01 -2 0:01 0 4 -5 3 -1 

Böcker 0:11 -4 0:07 -2 20 -8 10 -6 

Annat, även okänt 0:09 2 0:08 0 23 6 19 1 
Läsning som huvud- 
aktivitet, totalt 0:28 -8 0:24 -10 56 -15 45 -19 

Läsning som biaktivitet 0:13 1 0:12 -1 43 5 35 -1 
Läsning som bi- eller 
huvudaktivitet, totalt 0:41 -5  0:36 -10  73 -10  63 -14 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring på 
90-procentsnivån. 
 

                                                      
15 Se föregående fotnot. 
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I tabellen ovan är läsning som huvudaktivitet uppdelad efter vad 
som läses. För kvinnor har det skett en minskning av såväl dagstid-
nings- som veckotidnings- och bokläsning. Läsning av oklassificerat 
eller okänt material har ökat något lite. Störst nedgång gäller läsning 
av dagstidningar, vilket också är den enda signifikanta minskningen i 
tid för män. Observera att andelen som uppger läsning som huvud-
aktivitet minskat betydligt. Tolkningen blir att den minskade läs-
ningen består i att färre personer läser en genomsnittlig dag och att 
detta främst gäller dagstidningar. Den tid man läser när man väl läser 
är oförändrad. 

Läsning som biaktivitet utgör ungefär en tredjedel av den samlade 
läsningen räknat i tid. Den har inte förändrats under tioårsperioden, 
vilket gör att det inte finns någon grund för en eventuell slutsats att 
läsning som biaktivitet ersatt läsning som huvudaktivitet. Visserligen 
utgör den nu en större andel av den samlade läsningen men det beror 
således på att läsningen som huvudaktivitet minskat.  

Man kan inte utesluta att en del av läsningen av tidningar och tid-
skrifter sker via PC på Internet och att det i en del fall registrerats i 
dagböckerna som en datoraktivitet och därför kodats till denna kate-
gori. 

 

Förändringar i dygnsrytm 
Tidsdagbokens utformning medför att start- och sluttidpunkterna för 
varje aktivitet eller episod har registrerats. Uppgifterna används för 
att beräkna varaktighet för aktiviteterna vilket i nästa led utnyttjas 
vid beräkningen av de genomsnitt som redovisats i tidigare avsnitt. 
Men tidpunkterna kan också utnyttjas för att beräkna hur olika 
befolkningsgrupper fördelar sig på aktiviteter vid olika tidpunkter 
under loppet av en genomsnittlig dag, t.ex. hur dags stiger man upp, 
ger sig av till arbetet eller påbörjar och avslutar andra aktiviteter och 
slutligen går till sängs på kvällen. Det ger en bild av samhällsrytmen. 
Diagram 1a och 1b är exempel på hur detta kan åskådliggöras. 

I en del fall har det skett markanta förändringar i detta avseende 
sedan 1990/91. I detta avsnitt redovisas ett urval av diagram16 som 
illustrerar några sådana förändringar.  

 
Arbetsstyrkan vid olika tid på dagen  
I diagram 2 visas hur stora andelar av kvinnor och män som för-
värvsarbetar17 eller studerar vid olika tidpunkter på dagen en genom-

                                                      
16 Observera att den lodräta axen i dessa diagram har olika skalor. 
17 Avser bruttoarbetstid, se avsnittet Hemarbetets omfattning underskattas. 
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snittlig vardag. Situationen år 2000/01 och år 1990/91 representeras 
av separata linjer. Ytan som begränsas av en sådan linje och den hori-
sontella axeln är proportionell mot den genomsnittliga tiden för akti-
viteten i fråga. Som framgått tidigare, förvärvsarbetar män i genom-
snitt något mindre år 2000/01 jämfört med tio år tidigare. Den skill-
naden åskådliggörs i diagrammet av ytan mellan de båda översta 
linjerna. Man kan se att cirka fem procentenheter färre män förvärvs-
arbetar (eller studerar) vid niotiden på förmiddagen år 2000/01 än 
vid 1990-talets början. Diagrammet antyder att män påbörjar arbetet 
något senare nu än vad de gjorde för tio år sedan. Det är nästan tio 
procentenheter färre som anträtt en arbetsresa eller börjat arbetet vid 
åttatiden på morgonen. I gengäld arbetar något fler under sena 
eftermiddagen (17:30 – 18:30). Den maximala andelen män i arbete 
har minskat med fem procentenheter. Kvälls- och nattarbete tycks 
inte ha genomgått någon betydande förändring. Det gäller både 
kvinnor och män. För kvinnornas del har vissa smärre förändringar 
skett. Det finns en liten signifikant skillnad på morgonen genom att 
något färre – tre procentenheter – börjat sitt arbete klockan sju på 
morgonen. Och något fler är ännu i arbete vid 16- tiden, differensen 
är fyra procentenheter.  
 
Diagram 2.  Andel förvärvsarbetande eller studerande18 vid  
olika klockslag en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91  
efter kön. Befolkningen 20–64 år. Vardagar, september–maj 
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18 Resor till och från skola och arbetsplats är inräknade. 
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Färre hemarbetande kvinnor under dagen 
Diagram 3a visar andelen kvinnor och män som utför hemarbete av 
något slag under vardagar. Kvinnornas kraftigt minskade hemarbete 
framgår tydligt. Under nära nog hela dagen är det en signifikant 
mindre andel av kvinnorna som utför hemarbete. Differensen uppgår 
till mellan cirka fem och knappt tio procentenheter. Männens linjer 
följer varandra ganska väl men med ett tydligt undantag. Det är nu 
något mindre vanligt att män ägnar sig år hemarbete från 17-tiden 
och ett par timmar framåt. Differensen är cirka fem procentenheter.  
 
Diagram 3a.  Andel som utför hemarbete vid olika klockslag 
en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Vardagar, september–maj 
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De andelar kvinnor och män som utför hemarbete under lördagsför-
middagar har minskat signifikant. Skillnaden för män är något större 
än för kvinnor och stäcker sig en bit längre in på eftermiddagen. Det 
är fortfarande betydande andelar av båda könen som ägnar sig åt 
hemarbete vid 12-tiden, hälften av kvinnorna och en tredjedel av 
männen. Hemarbetet under söndagar har för männens del inte för-
ändrats i detta avseende. Det finns inte någon signifikant skillnad för 
dem. Andelen kvinnor har dock minskat signifikant under såväl för- 
som eftermiddag. Söndagen är den veckodag då skillnaderna är som 
minst mellan andel kvinnor och män som utför hemarbete. Denna 
skillnad har dessutom minskat under loppet av 1990-talet.  
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Diagram 3b.  Andel som utför hemarbete vid olika klockslag 
en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Lördagar, september–maj 
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Diagram 3c.  Andel som utför hemarbete vid olika klockslag en 
genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Söndagar, september–maj 
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Senare TV-kvällar… 
TV-tittande är en dominerande fritidsaktivitet, som dessutom ökat 
något för kvinnor och år 2000/01 uppgår i genomsnitt till en tredjedel 
av kvinnors fria tid och drygt det för män.  
 
Diagram 4a.  Andel kvinnor som har fri tid respektive tittar på TV vid 
olika klockslag en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 
efter kön. Befolkningen 20–64 år. Vardagar, september–maj 
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Diagram 4b. Andel män som har fri tid respektive tittar på TV vid  
olika klockslag en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 
efter kön. Befolkningen 20–64 år. Vardagar, september–maj 
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Diagram 4c.  Andel kvinnor som har fri tid respektive tittar på TV vid 
olika klockslag en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 
efter kön. Befolkningen 20–64 år. Lördagar, september–maj 
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Diagram 4d.  Andel män som har fri tid respektive tittar på TV vid olika 
klockslag en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Lördagar, september–maj 
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Förändringarna i hur stora andelar som har fri tid på vardagskvällar-
na sammanfaller nära med förändringar i TV-tittandet som pågår 
längre in på kvällarna nu än för tio år sedan. Det senare gäller alla 
dagar med undantag för kvinnor på lördagar. Det har också skett en 
markant förändring genom att betydligt färre män ser på TV under 
lördagseftermiddagarna nu än för tio år sedan. Någon gång under 
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kvällstimmarna når TV-tittandet sitt maximum, då som mest nära 50 
procent av männen (söndagar, klockan 20:30-21:00) och mellan 40 och 
45 procent av kvinnorna (alla dagar vid 21-tiden) ägnar sig åt det. 
Under lördagsförmiddagar har något fler fri tid – som inte ägnas åt 
TV- nu jämfört med tidigare. 
 
...och senare till sängs 
Diagram 5a.  Andel kvinnor som sover eller utför personlig hygien  
vid olika klockslag en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 
efter kön. Befolkningen 20–64 år. Vardagar, september–maj 
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Diagram 5b.  Andel män som sover eller utför personlig hygien  
vid olika klockslag en genomsnittlig dag år 2000/01 respektive 1990/91 
efter kön. Befolkningen 20–64 år. Vardagar, september–maj 
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Det har konstaterats att förvärvsarbetet i genomsnitt påbörjas lite 
senare och att TV-tittande pågår lite längre på kvällen nu än för tio år 
sedan. Den vakna tiden har därmed förskjutits något från morgon 
mot kväll. Naturligtvis får det konsekvenser för tiden för nattvila19, vi 
stiger upp och går till sängs något senare. På vardagsmornar mellan 
klockan sex och nio är det cirka fem procentenheter fler kvinnor och 
män nu än för tio år sedan som redovisar någon aktivitet som här 
betecknas som personliga behov, dvs. att sova eller sköta den per-
sonliga hygienen. Data visar på en ungefär motsvarande senarelägg-
ning av sänggåendet. En förändring av samma storleksordning och 
riktning har också skett under söndagar. Uppstigandet sker dock 
cirka två timmar senare på söndagar än vardagar. 

Lördagarna år 2000/01 och 1990/91 har i detta avseende inte för-
ändrats i samma utsträckning. Den förändring som finns avser bara 
män och hur dags de stiger upp. Fem á tio procentenheter färre män 
har stigit upp mellan klockan sju och nio nu jämfört med då. 

 

Samvaro med andra – små förändringar 
I tidsdagboken registrerades huruvida undersökningspersonerna var 
ensamma eller tillsammans med någon annan under loppet av under-
sökningsdagarna. Det ställdes inte något krav på att man skulle göra 
saker tillsammans, men väl på att finnas i närheten, att vara till 
hands. Det gjordes åtskillnad endast mellan hushållsmedlemmars 
närvaro, dvs. man kan beräkna hur lång tid undersökningspersonens 
eventuella maka eller make, barn av olika ålder fanns i hans eller 
hennes närvaro. Av mättekniska och andra skäl behövde frågan inte 
besvaras för vissa aktiviteter, nämligen förvärvsarbete, nattvila och 
andra personliga aktiviteter.  

I tabell B21 i tabellbilagan redovisas närvaro av eventuella barn, 
eventuell make/maka och andra personer20,  med uppdelning på 
undersökningspersonens aktiviteter – hemarbete, måltider och fri tid 
– samt hur detta förändrats sedan 1990/91. Materialet är komplext 
och ganska svårtillgängligt21.  

Hemarbetet har minskat för kvinnor i de flesta familjecykelgrupp-
er. Det utförs antingen när man ensam eller någon annan är närva-
rande. Av tabell 21 kan man dra slutsatsen att minskningen främst är 
hemarbete som utförs i ensamhet. Det gäller dock inte småbarns-
mammor, vilket förklaras av att även det hemarbete som rör omsor-

                                                      
19 Här ingår utöver att sova även att sköta den personliga hygienen, att klä sig etc. 
20 Personer som inte tillhör hushållet. 
21 En komplikation är att uppgift om närvaro saknas i något större utsträckning år 2000/01 än 
1990/91. 
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gen om barnen minskat och det är per definition hemarbete som inte 
utförs i ensamhet.  

När det gäller samvaro i samband med måltider finns få signifi-
kanta förändringar att rapportera. Unga, barnlösa, ensamstående 
kvinnor har ökat tiden för måltider vilket till större delen är måltider 
i andras sällskap. För barnlösa, sammanboende kvinnor i åldern 45-
64 år, gäller motsatsen. Deras måltider i ensamhet har ökat mest men 
fortfarande intar de sina måltider till största del i andras (makens) 
sällskap. Männen i samma grupp skiljer sig genom att de ökat sina 
måltider i någons sällskap. 

Unga, ensamstående, barnlösa män har ökat sin fria tid i ensamhet 
med i genomsnitt en halvtimme per dag. En förklaring kan vara att 
det särskilt är i den gruppen som datoraktiviteter ökat kraftigt. Även 
de sammanboende småbarnspappornas ökning av den fria tiden i 
ensamhet har den bakgrunden.  

Inte i något fall finns en signifikant förändring i den tid de sam-
manboende tillbringar tillsammans med sina makar. Och som kon-
staterats tidigare, föräldrar tillbringar varken mer eller mindre tid 
tillsammans med sina barn i samband med att de ägnar sig åt hemar-
bete, intar måltider eller har fri tid. Men det har skett en viss förskjut-
ning för småbarnsföräldrarna så att en större andel av tiden tillsam-
mans med barnen är fri tid. 
 

Ökad tidspress? 
Resultatet (avsnittet Stora förändringar) som visar på minskad tid för 
arbete och mer fri tid kan synas stå i konflikt till intrycket av tillta-
gande tidspress i samhället. Så behöver dock inte vara fallet. De för-
ändringar i tidsanvändningen som redovisats ovan avser medelvär-
den i redovisningsgrupper. Och medelvärdena i sig avslöjar mycket 
lite om de fördelningar som de baseras på och sammanfattar. Det kan 
ju vara så att arbetet är ojämnt fördelat inom en redovisningsgrupp. 
Vissa kan leva under stor arbetsbelastning och uppleva tidspress 
medan andra har mindre arbetsbelastning. Medelvärdet, som ligger 
någonstans mitt emellan extremvärdena, kan därför ligga på en rim-
lig nivå och därmed dölja att det kanske finns en pressad grupp inom 
redovisningsgruppen. Å andra sidan är det inte alls säkert att 
intrycket av tilltagande tidspress behöver ha något samband med hur 
mycket tid som ägnas åt arbete. Det kan naturligtvis finnas och finns 
helt andra hypoteser och förklaringar till varför människor upplever 
tilltagande tidspress – om de nu gör det. Syftet här är inte att gå in i 
den diskussionen, men väl att bidra med två, möjligen relevanta 
statistiska bilder.  
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Datamaterialet i Tidsanvändningsundersökningen avser indivi-
ders tidsanvändning under slumpvis utvalda dagar. Fördelningen för 
den tid som används för arbete kan därmed endast beräknas för 
arbetade timmar per de undersökta dagarna. Sådana fördelningar för 
år 1990/91 och 2000/01 kan sedan jämföras (se diagram 6a och 6b, 
nedan).  
 
Diagram 6a.  Fördelning av tid för totalt arbete inkl. studier år 1990/91  
och 2000/01. Kvinnor 20–64 år. Vardagar, september–maj 
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Diagram 6b.  Fördelning av tid för totalt arbete inkl. studier år 1990/91  
och 2000/01. Män 20–64 år. Vardagar, september–maj 
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Om man nu antar att tidspressen ökat och är kopplad till en ökad 
arbetsbelastning i form av långa arbetsdagar, så bör det ha skett en 
förändring under 1990-talet som innebär att en andel av populationen 
arbetar mer och att en annan andel arbetar mindre samtidigt som den 
förändringen ligger inom ramen för att medelvärdet har minskat så 
som resultaten ovan visar.  

Av resultaten i diagram 6a och 6b att döma har det inte skett 
någon förändring i riktning mot att arbetsdagens längd blivit snedare 
fördelad. Det är snarare tvärt om. En något större andel både kvinnor 
och män hade riktigt långa (12 timmar eller mer) arbetsdagar år 
1990/91 än tio år senare. Notera att diagrammet inte ger någon 
uppfattning om inomindividvariationen, dvs. hur arbetsdagens längd 
varierar för individer över tiden. En individs arbetsdagar kan ju 
antingen vara av ungefär samma längd, sett över en längre tidspe-
riod, eller variera så att långa dagar varvas med korta. Den aspekten 
kan man inte komma åt genom att studera enstaka dagar på det sätt 
som sker i Tidsanvändningsundersökningen.  

I samband med de intervjuer som genomfördes inom ramen för 
undersökningarna år 1990/91 och 2000/01 ställdes en och samma 
fråga som tar upp en aspekt på tidsbrist.  Den har följande lydelse: 
”Brukar Du ha så mycket att göra på vardagarna att Du har svårt att 
hinna med allt som behöver göras?” med svarsalternativen ”Ja, ofta”, 
”Ja, ibland”, ”Nej, sällan” och ”Nej, aldrig”.  

Svarsfördelningarna i de båda undersökningarna skiljer sig 
mycket lite åt. Varken för män eller kvinnor (20-64 år) finns det någon 
statistiskt signifikant förändring. Och jämför man kvinnor respektive 
män inom familjecykelgrupperna finns endast två förändringar att 
rapportera. Det gäller sammanboende mammor med hemmavarande 
barn 7 år eller äldre och sammanboende, barnlösa kvinnor 45-64 år 
som till större andelar (knappt tio procentenheter) uttrycker tidsbrist 
nu än för tio år sedan.  

Graden av uttryckt tidsbrist varierar mycket starkt mellan familje-
cykelgrupperna, vilket redovisas i avsnittet Stress och tidspress. Där 
framgår att den upplevda tidsbristen är som störst i de grupper som 
ägnar mest tid till arbete totalt.  
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Tidsanvändningen 
år 2000/01 
I de följande avsnitten presenteras en serie tabeller och diagram som 
på olika sätt beskriver hur kvinnor och män fördelar tiden på skilda 
aktiviteter. Datamaterialet är mycket omfattande och urvalet av 
tabeller och diagram är därför av nödvändighet mycket starkt 
begränsat. Utgångspunkten är att försöka beskriva likheter och olik-
heter i kvinnors och mäns vardagsliv.   

De jämförelser av tidsanvändningen år 1990/91 och 2000/01 som 
redovisas i föregående avsnitt, baseras på en delmängd av de data 
som samlades in i undersökningen år 2000/01. Detta för att få jäm-
förbara populationer. I den följande framställningen utnyttjas hela 
materialet. Populationen vidgas därmed från att omfatta befolk-
ningen 20-64 år under en niomånadersperiod (maj-september) till 
befolkningen 20-84 år och skattningar som avser en 12-månaderspe-
riod.  Det medför att motsvarande skattningar i de båda avsnitten 
kan skilja sig något åt.  Man bör också vara medveten om att den del 
av undersökningen som avser de äldre (65-84 år) har ett stort bortfall, 
vilket innebär att skattningar som avser den gruppen bör tolkas med 
relativ försiktighet.  
 

En totalbild av arbetet 
En starkt generaliserad bild av hur kvinnor och män i Sverige år 
2000/01 fördelar tiden på huvudgrupper av aktiviteter ges i diagram 
7. Det visar hur befolkningen 20-84 år fördelar tiden på arbete, stu-
dier, fri tid samt tid för att äta, sova och annat som tillgodoser de 
grundläggande personliga behoven. Det är en nedskalad totalbild, en 
skattning av hur många timmar som populationen totalt ägnat åt 
aktiviteterna dividerat med antalet personer i populationen och pre-
senterat som genomsnitt i timmar per dag. 
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Diagram 7.  Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. 
Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag. Alla veckodagar 
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Hur tiden fördelas på dessa huvudgrupper av aktiviteter skiljer sig åt 
mellan sociala grupper, mellan samhällen och från en tid till en 
annan. I- och u-länder, mer eller mindre jämställda samhällen och 
grupper uppvisar olika fördelningar.  
 
Lika mycket produktivt arbete men av olika slag 
Förhållandena i Sverige år 2000/01 resulterar i den fördelning som 
visas i diagram 7. Kvinnor i åldern 20-84 år förvärvsarbetar i genom-
snitt tre timmar per dag22, räknat över samtliga veckodagar, dvs. den 
genomsnittliga förvärvsarbetstiden uppgår till 21 timmar per vecka. 
Här avses bruttoarbetstid vilket innebär att resor till och från arbetet23 
m.m., ingår. Obetalt arbete eller hemarbete uppgår till knappt fyra 
timmar och en kvart per dag eller 29 timmar och 40 minuter per 
vecka. Arbetet totalt, dvs. summan av avlönat förvärvsarbete och 
obetalt hemarbete, uppgår till sju timmar och en kvart per dag (nära 
51 timmar per vecka).  

Männens förvärvsarbete tar mer tid i anspråk än kvinnornas. Det 
uppgår till fyra timmar och 40 minuter per dag, vilket blir nära 30 
timmar per vecka. Deras obetalda arbete uppgår till drygt tre timmar 
per dag (drygt 21 timmar per vecka) och det totala arbetet till drygt 
51 timmar per vecka.  

 
Mäns arbete till större delen betalt 

En central men samtidigt problematisk24 slutsats från undersökningen 
år 1990/91 kvarstår därmed, nämligen att kvinnor och män i genom-
snitt ägnar lika mycket tid till produktiva25 verksamheter. År 1990/91 
gällde slutsatsen åldersgruppen 20-64 år. Att populationen vidgas till 

                                                      
22 Se även tabell 12a. 
23 Se vidare avsnittet Hemarbetets omfattning underskattas där brutto- resprktive nettotid 
diskuteras. 
24 Detta diskuteras vidare med början i avsnittet Kvinnor och män har olika vecko- och dygnsrytm. 
25 Se fotnot 4. 
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att även omfatta åldersgruppen 65-84 år ändrar således inte slutsat-
sen. Varken i åldersgruppen 20-64 år eller bland de som är äldre finns 
någon signifikant skillnad mellan den tid kvinnor och män avsätter 
för arbete totalt.  

Arbetets sammansättning skiljer sig emellertid åt mellan könen, en 
betydligt större andel av kvinnors arbete än av mäns arbete är obe-
talt. Motsatsen gäller för det betalda arbetet. Män får således lön för 
en större del av sitt arbete.  

Studier upptar något lite mer tid för kvinnor än för män, drygt 25 
respektive knappt 20 minuter per dag.  

Tiden för att tillgodose personliga behov, att sova, äta, sköta den 
personliga hygienen m.m., uppgår till mellan tio och elva timmar per 
dag, cirka en halv timme mer för kvinnor än för män. Det motsvarar 
74 och en halv respektive drygt 71 timmar per vecka.  

Den fria tiden uppgår till fem timmar och 40 minuter för kvinnor 
och knappt sex timmar för män (39 och en halv timme, respektive 41 
timmar och tre kvart). 

Kvinnors och mäns genomsnittliga tidsanvändning har således 
gemensamma drag. Arbete totalt har samma omfattning, skillnaderna 
när det gäller fri tid och tid för personliga behov är relativt begrän-
sade. Sammansättningen av det totala arbetet skiljer sig dock åt mar-
kant.   

Denna bild av tidsanvändningens struktur är abstrakt och svårtol-
kad. Medelvärdena döljer väsentliga olikheter mellan könen (och 
överhuvudtaget mellan sociala grupper) när det gäller vardagslivets 
aktiviteter och organisation. Ansatsen i de följande avsnitten är att 
något försöka tränga bakom bilden som medelvärdena ger och se 
vilka likheter och olikheter man kan finna i kvinnors och mäns var-
dagsliv genom att vända och vrida på de insamlade data. Analysen 
tar huvudsakligen fasta på fyra klasser av aktiviteter, nämligen för-
värvsarbete, även kallat betalt arbete, hemarbete eller obetalt arbete, 
totalt arbete som utgör summan av betalt och obetalt arbete samt fri 
tid. Tid för personliga behov varierar relativt lite mellan grupper och 
lämnas därför åt sidan. Studier är en liten aktivitetskategori och läggs 
i regel ihop med totalt arbete.  

 
57 procent av kvinnorna och 73 procent av 
männen förvärvsarbetar en genomsnittlig vardag 
Genomsnitten som presenteras i diagram 7 är beräknade för samtliga 
kvinnor och män, oavsett om de förvärvsarbetar eller inte. Den skill-
nad som finns mellan kvinnor och män kan delas upp i två kom-
ponenter, dels hur stora andelar som förvärvsarbetar en genomsnitt-
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lig dag, dels hur många timmar man arbetar givet att man alls arbetar 
under dagen ifråga. 

 
Tabell 12a.  Genomsnittlig tid för aktiviteter, andel utövare samt 
genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön.  
Befolkningen 20–84 år. Alla veckodagar 

 Genomsnitt       Andel utövare  Genomsnitt för utövare 
  Kvinnor   Män  Kvinnor   Män   Kvinnor Män 
Förvärvsarbete 3:00 ±0:08  4:25 ±0:10 37 ±2 49 ±2 7:42 ±0:12 8:23 ±0:13 
Hemarbete 4:14 ±0:06  3:03 ±0:06 99 ±0 93 ±1 4:18 ±0:06 3:17 ±0:06 
Personliga behov 10:38 ±0:05  10:11 ±0:05 100 ±0 100 ±0 10:38 ±0:05 10:12 ±0:05 
Studier 0:22 ±0:03  0:16 ±0:03 9 ±1 6 ±1 4:06 ±0:23 4:04 ±0:34 
Fri tid 5:38 ±0:07  5:58 ±0:08 100 ±0 99 ±0 5:40 ±0:07 6:02 ±0:08 
Övrigt, okodbart 0:08 ±0:02  0:07 ±0:01 16 ±1 16 ±2 0:48 ±0:10 0:48 ±0:08 
Totalt 24:00     24:00   100    100           

Osäkerhetstalet anges som ± halva konfidensintervallet på 95-procentsnivån. 
 
Tabell 12b.  Genomsnittlig tid för aktiviteter, andel utövare samt 
genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. Alla veckodagar 

 Genomsnitt      Andel utövare   Genomsnitt för utövare 
  Kvinnor  Män   Kvinnor  Män Kvinnor Män   
Förvärvsarbete 3:41 ±0:10  5:12 ±0:12 45 ±2 58 ±2 7:44 ±0:12 8:27 ±0:13 
Hemarbete 4:08 ±0:06  2:52 ±0:06 99 ±0 92 ±1 4:11 ±0:06 3:07 ±0:06 
Personliga behov 10:30 ±0:05  9:59 ±0:06 100 ±0 100 ±0 10:30 ±0:05 9:59 ±0:06 
Studier 0:26 ±0:04  0:18 ±0:04 10 ±1 7 ±1 4:11 ±0:24 4:23 ±0:35 
Fri tid 5:08 ±0:07  5:31 ±0:08 99 ±0 99 ±1 5:10 ±0:07 5:36 ±0:08 
Övrigt, okodbart 0:07 ±0:02  0:07 ±0:01 16 ±1 15 ±2 0:43 ±0:09 0:46 ±0:08 
Totalt 24:00    24:00   100    100         
Osäkerhetstalet anges som ± halva konfidensintervallet på 95-procentsnivån. 

 
Av kvinnor i yrkesverksam ålder (20-64 år) förvärvsarbetar 45 
procent en genomsnittlig dag, se tabell 12b. Ser man endast till var-
dagar ökar andelen till 57 procent26. För män är motsvarande andelar 
högre, 58 respektive 73 procent. Givetvis minskar dessa andelar om 
beräkningen görs för personer 20-84 år eftersom det är relativt få som 
fortsätter att förvärvsarbeta efter uppnådd pensionsålder. I ålders-
gruppen 20-84 år, förvärvsarbetar 37 procent av kvinnorna och 49 
procent av männen en genomsnittlig dag (tabell 12a) och 47 respek-
tive 62 en genomsnittlig vardag. I gruppen över 65 år är det cirka tre 

                                                      
26 Se tabell B2 i tabellbilagan. 
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procent av kvinnorna och sex procent av männen som förvärvsarbe-
tar en genomsnittlig dag.  

Det är således större andelar män än kvinnor som förvärvsarbetar 
en genomsnittlig dag. Differensen är betydande, 13 procentenheter i 
yrkesverksamma åldrar. Det finns också en skillnad mellan könen i 
hur många timmar per dag man förvärvsarbetar, givet att man alls 
arbetar. I tabell 12b kan man se att differensen uppgår till tre kvart 
beräknat över alla veckodagar– sju timmar och tre kvart för kvinnor 
och knappt åtta och halv timme för män. För vardagar ökar differen-
sen till en timme eftersom förvärvsarbete under veckosluten tar lika 
lång tid för båda könen.  

 
Kvinnors förvärvsarbete varierar över livscykeln 

Till en del beror denna skillnad på att kvinnors förvärvsarbete – i 
motsats till mäns - skiftar kraftigt över livscykeln. Det framgår av 
diagram 8. Mammor med små barn (det yngsta barnet är under 7 år) 
förvärvsarbetar mindre än alla andra grupper i förvärvsarbetande 
åldrar. Både de andelar som förvärvsarbetar och antalet timmar de 
arbetande arbetar är mindre för småbarnsmammorna. Män, däremot, 
arbetar nära nog lika mycket vare sig de har små barn eller inte. Vari-
ationen mellan familjecykelgrupperna är betydligt mindre för dem. 
Det är svårt att dra någon annan slutsats än att konsekvensen för för-
värvsarbetet av att ha små barn i första hand tas av kvinnorna.  

Inom samtliga familjecykelgrupper upptar männens förvärvsar-
bete mer tid än kvinnornas. Det gäller både om man ser till den andel 
som alls förvärvsarbetar en genomsnittlig dag och till tiden de för-
värvsarbetade. Skillnaden är som störst för småbarnsföräldrarna. 
Men som konstaterats tidigare har det möjligen skett en viss föränd-
ring genom att småbarnspapporna förvärvsarbetar något mindre nu 
än vid början av 1990-talet. Om småbarnsföräldrarna delade föräld-
raledigheten jämnare mellan sig skulle den skillnaden kunna minska 
ytterligare. 

  
Kvinnorna gör huvuddelen av hemarbetet  
Sedan början av 1990-talet har kvinnorna minskat sitt hemarbete 
markant. Männen har inte gjort det men resultatet blir att skillnaden 
mellan kvinnors och mäns hemarbete minskat. Kvinnor utför fortfa-
rande mycket mer hemarbete än män, i åldersgruppen 20-84 år fyra 
timmar och en kvart respektive drygt tre timmar per dag. Därmed 
utgör kvinnornas tidsinsatser 58 procent och männens 42 procent av 
hela tidsinsatsen i hemarbete. De flesta, 99 procent av kvinnorna och 
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93 procent av männen, utför någon typ av hemarbete en genomsnitt-
lig dag.  

Även hemarbetet tar olika mycket tid i anspråk för kvinnor och 
män och i olika familjefaser (diagram 8). Yngre, barnlösa ägnar 
betydligt mycket mindre tid till hemarbete än vad föräldrar med 
hemmavarande barn gör. Även äldre barnlösa ägnar mer tid till hem-
arbete än de unga.  

 
Diagram 8.  Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och 
familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag. Alla veckodagar 
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Småbarnsfamiljerna uppvisar störst skillnad 

I familjer med små barn tar hemarbetet inte bara mycket tid i 
anspråk, dessutom är differensen mellan kvinnor och mäns insatser 
som störst. Småbarnsmammornas andel av hela tidsinsatsen är drygt 
60 procent vilket är mer än i övriga grupper. Att föräldraledigheten 
till större delen tas ut av kvinnorna bidrar naturligtvis till detta. De 
äldsta sammanboende är den grupp av sammanboende i vilken hem-
arbetet är jämnast fördelat mellan könen. 

Den allt överskuggande skillnaden mellan småbarnsmammors och 
övriga kvinnors hemarbete består i omsorgen om barnen. För små-
barnsmammornas del uppgår den till drygt två timmar per dag.  

  
Arbetets sammansättning speglar fördelningen 
mellan marknad och hushåll 
Att summera tiden för förvärvsarbete och hemarbete (eller betalt och 
obetalt arbete) kan synas orimligt och/eller märkligt. Vad som talar 
för en sådan sammanslagning är att båda typerna av arbete är pro-
duktiva. De bidrar till individers och familjers försörjning, om än på 
olika sätt. I viss utsträckning är de utbytbara, genom att mycket av 
det som produceras av hushållen själva också kan köpas på markna-
den. Hushållen tvingas ofta välja mellan att producera själva eller att 
köpa motsvarande produkter. Valsituationen blir tydlig i mataffären. 
Där kan det stå mellan att inhandla en färdiggrillad kyckling till ett 
högre pris än en djupfryst, vilken istället kräver en viss arbetsinsats, 
kunskap och utrustning innan den kan serveras till en måltid. För 
andra kan kanske valet istället stå mellan att inta sin måltid på 
restaurang eller tillreda den hemma. Eller att städa hemma själv eller 
betala någon annan för att få städningen utförd, att tvätta bilen själv 
för hand eller i en tvättautomat, osv. Om hushållet väljer att köpa 
varan (t.ex. den grillade kycklingen) eller tjänsten (t.ex. städningen 
hemma) så innebär det att någon person kommer att utföra arbetet, 
direkt eller indirekt, i form av förvärvsarbete. Sköter hushållet själv 
grillningen av kycklingen och städningen, utförs arbetet i form av 
hemarbete. Resultatet blir detsamma, en grillad kyckling att ställa på 
matbordet och uppsuget damm. I det ena fallet var insatsen egna 
pengar, i det andra egen tid. Det finns naturligtvis också skillnader, 
arbetet kanske utförs med olika produktivitet och resultatet kanske 
inte smakar riktigt lika.  

Hur vi fördelar det totala arbetet på förvärvsarbete och hemarbete 
återspeglar arbetsfördelningen mellan marknad och hushåll. Den 
fördelningen skiljer sig mellan samhällen och förändras över tiden. 
Sverige, t.ex., satsade tidigt på bygga ut subventionerad allmän barn-
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omsorg. Det medför att mycket av omsorgen om barnen kom att utfö-
ras i form av förvärvsarbete, vilket i sin tur frigjorde framför allt 
kvinnor från hemarbete (dvs. att själva utföra barnomsorgen) och gav 
dem möjlighet att istället förvärvsarbeta. En arbetsuppgift fördes 
således över från hushållssektorn till marknaden. I andra länder har 
man valt andra lösningar. Utan utbyggd barnomsorg kommer fler 
personer – praktiken visar att det nästan uteslutande är kvinnor – att 
stå vid sidan av arbetsmarknaden. Detta återspeglas i det totala 
arbetets sammansättning av betalt och obetalt arbete. Diagram 9a och 
9b visar en bild av hur arbetet i Sverige fördelar sig å ena sidan på 
kvinnor och män, och å andra sidan på marknadssektorn och hus-
hållssektorn. Dessutom är marknadsarbetet uppdelat på branscher 
och det obetalda arbetet inom hushållssektorn på skilda typer av 
hemarbete.  

 
Dubbelt så mycket tid i hushållet som i tillverkningsindustrin 

Fördelningen av tiden på betalt och obetalt arbete är jämn om man 
ser till hela befolkningen 20-84 år. Båda upptar tre timmar och 40 
minuter per dag räknat över samtliga veckodagar. För befolkningen i 
förvärvsarbetande ålder (20-64 år) är fördelningen naturligtvis sne-
dare, fyra och en halv timme förvärvsarbete brutto per dag och tre 
och en halv timme hemarbete per dag. Diagrammet ovan baseras på 
befolkningen 20-64 år. Om de äldre togs med skulle hushållssektorn 
växa betydligt mer än marknadssektorn.  

Tidsinsatserna i underhållsarbete, omsorg om egna barn, inköp av 
varor och tjänster och resor i samband med hemarbete är av samma 
storleksordning eller större än i branscher som offentlig förvaltning, 
byggverksamhet, utbildning m.fl. Tidsinsatsen i hushållsarbetet27 är 
ungefär dubbelt så stor som i såväl tillverkningsindustrin som handel 
och kommunikationer.   

 
 

                                                      
27 Här ingår matlagning, diskning, städning, tvätt m.m.  
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Diagram 9a.  Arbetade timmar efter näringsgren år 2000 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år 

0 10 20 30 40 50 60

Jordbruk, skogsbruk och f iske

Tillverkning m.m.

Byggverksamhet

Handel och kommunikationer

Finansiell verksamhet, företagstjänster

Utbildning och forskning

Vård och omsorg

Personliga och kulturella tjänster, renhållning

Offentlig förvaltning

Kvinnor
Män

Miljoner timmar per vecka  
Källa: Arbetskraftsundersökningarna, SCB. 
 
 
Diagram 9b.  Timmar per vecka för hemarbete år 2000/01 efter kön. 
Befolkningen 20–64 år 

0 10 20 30 40 50 60

Hushållsarbete

Underhållsarbete

Omsorg om egna barn

Omsorg om andra

Inköp av varor och tjänster

Annat hemarbete

Resor i samband med hemarbete

Kvinnor
Män

Miljoner timmar per vecka  
Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB. 
 
Variation över livscykeln 

För de flesta i förvärvsarbetande ålder består arbetsinsatsen av en 
kombination av betalt och obetalt arbete. Den sammanlagda tiden för 
detta liksom sammansättningen varierar över livscykeln. I diagram 8 
kan man se hur arbetsbördan beskriver en bågformig linje från rela-
tivt lite tid för totalt arbete för unga barnlösa, ensamstående via ett 
maximum för föräldragrupperna och därefter sjunkande antal tim-
mar mot pensionärsgrupperna nedtill i diagrammet. Som mest upp-
går det totala arbetet28 i genomsnitt för samtliga i gruppen och över 
alla veckodagar till nära tio timmar per dag. Detta balanseras av 

                                                      
28 Inklusive tid för studier. 
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mängden fri tid som är minst för dem med mest arbete totalt efter-
som tiden för personliga behov är ganska konstant.  

Man kan också notera att skillnaderna i tid för arbete totalt i 
många fall är större mellan familjecykelgrupperna än mellan kvinnor 
och män inom dessa.  

Denna relativa likhet mellan kvinnor och män i fråga om tid för 
totalt arbete döljer emellertid stora olikheter. 

 
Olika förhållningssätt till förvärvsarbetet? 
Kvinnors förvärvsarbete varierar starkt mellan familjecykelgrupper-
na. En tolkning kan vara att kvinnor mer än män anpassar sitt för-
värvsarbete till livssituationen och dess krav på insatser i hemarbetet. 
Med små barn att ta hand om, vilket i undersökningen definierats 
som en del av hemarbetet, får förvärvsarbetet stå tillbaka. När barnen 
är större är restriktionerna mindre. Resultaten pekar entydigt i rikt-
ning mot att kvinnor tar på sig huvuddelen av ansvaret för hemar-
betet och ett sätt för dem att begränsa det totala arbetet kan vara att 
minska förvärvsarbetet, åtminstone temporärt. Män tycks inte upp-
leva att de har samma krav på sig att anpassa sitt förvärvsarbete. 
Ansvaret för barnen tar sig andra uttryck för dem. Förvärvsarbete 
förefaller således att inte ha riktigt samma ställning för kvinnor och 
män. Två skilda ansatser kan antas. De kanske inte existerar i renod-
lad form utan mer som kombinationer med starkare eller svagare 
inslag av den ena eller den andra ansatsen. För män antas förvärvsar-
betet vara ett förstahandsalternativ, när inte det lägger hinder i vägen 
finns utrymme för hemarbete. För kvinnor finns – i varje fall när de 
har små barn - en tendens i motsatt riktning, hemarbetet kommer i 
första rummet och förvärvsarbetet får maka på sig. Om det finns ten-
denser i den riktningen bör man kunna förvänta sig att kvinnor tar 
mer ansvar för hemarbetet än vad män gör och att förvärvsarbete inte 
”befriar” dem i samma utsträckning som män från hemarbete. Som 
en följd av det kan man förvänta att vid ett givet antal timmar för-
värvsarbete kommer kvinnornas totala arbete att bli större än män-
nens. Sambandet mellan antal timmar förvärvsarbete och antal tim-
mar totalt arbete visas i diagram 10. Resultatet är tydligt, vid samma 
antal timmar förvärvsarbete är kvinnornas arbetsdag i genomsnitt 
längre än männens. Skillnaden minskar när förvärvsarbetsdagens 
längd ökar. Differensen representerar det som i andra sammanhang 
benämnts ”kvinnornas andra skift”. Storleksmässigt uppgår differen-
sen till omkring en halvtimme per dag för dem som förvärvsarbetar 
”normallånga” dagar, dvs. åtta till tio timmar per dag.  
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Föräldrar med små barn utgör inte något undantag, även i den 
gruppen är kvinnornas arbetsdagar längre än männens vid samma 
antal timmar förvärvsarbete. 

 
Diagram 10.  Samband mellan tid i förvärvsarbete  
och totalt arbete efter kön. Befolkningen 20–84 år som  
förvärvsarbetade under mätdagen. Alla dagar  
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Kvinnor och män har olika vecko- och 
dygnsrytm 
Förvärvsarbete och hemarbete har många åtskiljande drag. Förvärvs-
arbete utförs till stor del under kontrakterad arbetstid. Visserligen 
förekommer skiftarbete, helg-, kvälls- och nattarbete men huvudde-
len utförs under dagtid och på vardagar. Hemarbetet styrs inte av 
kontrakt utan snarare av behov, oavsett när det uppstår. Behovet tar 
inte hänsyn till om det är vardag eller veckoslut, dag eller kväll.   
 
Mäns arbete mer koncentrerat till vardagar 
Det ligger därför nära till hands att anta att mycket förvärvsarbete 
och lite hemarbete betyder att arbetet tenderar att koncentreras till 
vardagar och dagtid. En stor proportion hemarbete kan tvärt om an-
tas leda till att arbetet är jämnare fördelat över veckans alla dagar och 
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över dygnet. Stämmer detta kan man förvänta att mäns arbete är mer 
koncentrerat inte bara till vardagar utan även till dagtid och att kvin-
nors arbete är jämnare spritt över dygnet och veckan.  

 
Diagram 11a.  Genomsnittlig tid för aktiviteter veckodagar respektive 
veckoslut år 2000/01 efter kön. Befolkningen 20–64 år. Timmar per dag  
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Diagram 11b.  Genomsnittlig tid för aktiviteter veckodagar respektive 
veckoslut år 2000/01 efter kön. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag 
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I diagram 11a och 11b kan man se att den lika fördelningen av totalt 
arbete mellan könen som tidigare noterats och som var beräknad 
över alla veckodagar upphör när vardagar och veckoslut hålls isär. 
Mäns arbete är mer koncentrerat till vardagarna, då deras totala 
arbete överstiger kvinnornas. Differensen är cirka en halvtimme per 
dag både i åldersgrupperna 20-64 och 20-84 år. Den fria tiden skiljer 
sig inte åt. 

 
Kvinnors arbete jämnare utspritt över veckan 

Under veckosluten är fördelningen den motsatta. Kvinnornas totala 
arbete tar i genomsnitt ungefär tre kvart längre tid än männens. Män 
har i gengäld betydligt mer fri tid än kvinnor under veckosluten. 
Skillnaden uppgår i genomsnitt till nästan en timme per dag.  
 
Diagram 12a.  Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och 
familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag. Vardagar 
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Uppdelning efter familjecykel visar att det finns likartade tendenser i 
flera grupper. Gruppernas begränsade storlek kräver emellertid 
större differenser för att de ska vara statistiskt säkerställda. Man kan 
dock konstatera att män minskar sitt totala arbete under helgerna mer 
än vad kvinnorna gör. Under vardagar arbetar (totalt arbete) män i 
förvärvsarbetande åldrar mer än eller lika mycket som kvinnorna. 
 
Diagram 12b.  Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och 
familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag. Veckoslut 
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Under veckoslutet minskar de på arbetet så att de antingen arbetar 
mindre än eller lika mycket som kvinnorna. I de grupper där kvinnor 
och män arbetade lika mycket under vardagar, arbetar män mindre 
under veckoslut. I de grupper där män arbetade mer än kvinnor 
under vardagar, arbetar män mindre eller lika mycket som kvinnor 
under veckosluten. Skillnaden i mäns arbete under vardag och 
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veckoslut är med andra ord större än vad den är för kvinnor i samma 
familjecykelgrupp. När det gäller arbete totalt har män och kvinnor 
således något olika veckorytm. Män koncentrerar sitt arbete till 
vardagarna i högre grad än vad kvinnor gör. Kvinnors arbete är 
jämnare utspritt över veckans alla dagar. För de äldre är skillnaden 
mellan vardag och veckoslut inte lika markant. De sammanboende 
äldre kvinnorna lägger ner mer tid än männen på arbete, som nästan 
uteslutande är obetalt. För de ensamstående äldre finns inga 
statistiskt säkerställda skillnader även om tendensen synes vara 
densamma som för de sammanboende.  

Även när det gäller fri tid är tendenserna i linje med situationen 
för hela gruppen kvinnor och män. Inte i någon familjecykelgrupp 
har kvinnor i genomsnitt mer fri tid än män, de har antingen lika 
mycket eller mindre. Har de lika mycket fri tid som männen (i samma 
familjecykelgrupp) under vardagar har de mindre än männen under 
veckosluten. En grupp avviker, för unga, barnlösa, sammanboende 
kvinnor och män är det som framstår som en skillnad i diagrammet 
inte signifikant. Samma sak gäller för de äldre, med undantag för de 
sammanboende under vardagar, då skillnaden är signifikant.  

Samma typ av resultat finner man när tidsanvändningen under 
olika delar av dygnet jämförs. Män förlägger i genomsnitt sitt arbete 
till dag och eftermiddag i större utsträckning än kvinnor. Och under 
kvällen har de mindre arbete och mer fri tid än kvinnor.   

 
Variation i arbetsdagens längd  
Dessa skillnader framträder ännu tydligare i fördelningarna för 
antalet timmar per dag som kvinnor och män arbetar totalt respektive 
ägnar sig åt fritidsaktiviteter. I diagram 13-16 beskriver linjerna de 
kumulativa frekvenserna. Antal timmar är avsatt på den vågräta 
axeln, andelar i procent på den lodräta. Av diagram 13 framgår (se de 
lodräta streckade linjerna) t.ex. att hälften av kvinnorna 20-84 år, har 
en arbetsdag på vardagar som totalt uppgår till knappt åtta timmar 
eller mindre. För den andra hälften är arbetsdagen knappt åtta tim-
mar eller längre, dvs. medianen för kvinnor är knappt åtta timmar 
per vardag. Motsvarande median för män är drygt nio timmar. 40 
procent av kvinnorna har lika lång eller längre arbetsdag. 

I fördelningens övre del framgår att tio procent av kvinnorna har 
arbetsdagar som är cirka 12 och en halv timme eller längre. Tio pro-
cent av männen har drygt 13 timmar eller längre arbetsdagar. Fördel-
ningens nedre del visar att 20 procent av både kvinnor och män har 
arbetsdagar som är fyra timmar eller kortare.  

Ju större avståndet är mellan linjerna som beskriver kvinnors och 
mäns fördelningar, desto större är naturligtvis skillnaderna mellan 
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grupperna. Helhetsbilden som diagrammen ger, visar på samma 
resultat som strukturdiagrammen ovan. Män arbetar mer än kvinnor 
på vardagarna, kvinnor arbetar mer än män under veckosluten. Det 
gäller hela befolkningen 20-84 år men också delgrupper, t.ex. sam-
manboende föräldrar med hemmavarande barn yngre än 18 år (dia-
gram 15).  

När det gäller antal timmar fri tid per dag framgår av diagram 14 
att män har mer fri tid än kvinnor under veckoslut. Under vardagar 
är skillnaden mellan kvinnor och män mindre. Andelen män med 
många timmar fri tid under vardagar överstiger något motsvarande 
andel för kvinnor. Samma mönster går igen när materialet bryts ner 
på delgrupper, se t.ex. diagram 16. 

Slutsatsen blir att män i förhållande till kvinnor (i yrkesverksam 
ålder) inte bara koncentrerar sitt arbete mer till veckodagar och dag-
tid utan också ledigheten till veckoslut och kvällar. De har något mer 
utpräglad dag- och veckorytm med tydligare åtskillnad mellan dag 
och kväll, vardag och veckoslut, mellan arbete och fri tid.  

 
Diagram 13.  Arbetsdagens längd år 2000/01 efter kön. Kumulativ  
fördelning29 av tid för totalt arbete. Befolkningen 20–84 år.  
Timmar per dag. Vardagar respektive veckoslut 
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29 De lodräta streckade linjerna i diagrammet markerar de exempel som nämns i texten. 
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Diagram 14.  Fri tid år 2000/01 efter kön. Kumulativ fördelning av  
tid för fritidsaktiviteter. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag. 
Vardagar respektive veckoslut 
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Diagram 15.  Arbetsdagens längd år 2000/01 efter kön. Kumulativ  
fördelning av tid för totalt arbete. Sammanboende föräldrar med  
hemmavarande barn under 18 år. Timmar per dag. Vardagar  
respektive veckoslut 
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Diagram 16.  Fri tid år 2000/01 efter kön. Kumulativ fördelning  
av tid för fritidsaktiviteter. Sammanboende föräldrar med  
hemmavarande barn under 18 år. Timmar per dag.  
Vardagar respektive veckoslut 
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Hemarbetets omfattning underskattas 
I tidsanvändningsundersökningar mäts obetalt och betalt arbete 
olika. Det betalda arbetet mäts som bruttotid, vilket innebär att akti-
viteter som har nära anknytning till arbetet men i sig inte är arbete, 
ingår i arbetstiden. Det kan vara fråga om kaffepauser, toalettbesök, 
privata telefonsamtal, samtal med kollegor som inte berör arbetet 
osv. Att förvärvsarbetet mäts på detta sätt beror på att uppgiftsläm-
narbördan skulle bli mycket mer betungande av uppgiften att sär-
skilja vad som är produktivt arbete från andra aktiviteter som före-
kommer under arbetstid och redovisa detta i tidsdagböckerna. Därför 
förekommer det inte i annat än tidsanvändningsundersökningar som 
riktar sig till bestämda yrkesgrupper. 

Det oavlönade arbetet, eller hemarbetet, mäts som nettotid. En kaf-
fepaus som inträffar i anslutning till hemarbete kommer att klassifice-
ras som kaffepaus. Inträffar den i samband med förvärvsarbete skulle 
den klassificeras som förvärvsarbete. 

Vid jämförelser av tiden för betalt och obetalt arbete kommer där-
för nettotid att jämföras med bruttotid.  Problemet har tidigare 
berörts kortfattat i avsnittet Jämförelsen inte könsneutral. 

Jämförelsen blir särskilt problematisk om det finns systematiska 
skillnader mellan redovisningsgrupper, t.ex. kön, i fråga om hur 
mycket pauser, dvs. icke-arbete, som ingår i arbetstiden. Eftersom 
män i genomsnitt ägnar mer tid än kvinnor åt betalt arbete kommer 
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deras totala arbete att kunna inrymma mer tid för pauser och andra 
aktiviteter som i sig inte är arbete. Kvinnors totala arbete består i 
högre grad av hemarbete som således inte innehåller några pauser. 
För att göra en mer rättvisande jämförelse krävs därför att båda 
typerna av arbete antingen är mätta som nettotid eller som bruttotid. 
Data medger inte beräkning av nettoförvärvsarbetstid. Då återstår att 
bilda någon typ av bruttohemarbetstid. Men det finns inte något 
självklart sätt att göra det. Ett sätt kan vara att omdefiniera korta epi-
soder av sådant som inte är hemarbete och som infaller mellan 
episoder av hemarbete till hemarbete. Det skulle bygga på ett 
antagande att dessa korta episoder har nära samband med, och i en 
del fall tvingas fram av hemarbetets villkor. Det kan vara väntan på 
en insats, t.ex. att tvättmaskinen ska bli klar så att tvätten kan hängas 
på tork. Den väntan fördrivs kanske med en kopp kaffe och 
tidningsläsning.  

I diagram 18 redovisas resultatet av en sådan omdefiniering av 
korta episoder som infaller mellan hemarbetsepisoder. Pauser av tre 
olika högsta längder tillåts, 10, 20 respektive 30 minuter. På den 
lodräta axeln har ökningen av tiden för hemarbete som en följd av 
pauserna avsatts. Diagrammet visar att kvinnors hemarbete ökar 
ungefär dubbelt så mycket som mäns. Skillnaderna är signifikanta. 
Vardagar och veckoslut skiljer sig inte åt. Effekten blir att kvinnornas 
totala arbete ökar mer än männens, hur mycket beror på hur långa 
pauser som accepteras. Med de pauslängder som diagram 18 baseras 
på kommer emellertid inte kvinnornas totala arbete att i genomsnitt 
öka i den utsträckning att det sker någon statistiskt signifikant 
förändring i fördelningen av det totala arbetet. Slutsatsen att kvinnor 
och män, i genomsnitt över veckans alla dagar, ägnar lika mycket tid 
åt arbete totalt kvarstår därmed30. En förändring sker dock. Tidigare 
har konstaterats att män arbetar totalt mer än kvinnor under 
vardagar och mindre under veckoslut. Under förutsättning att man 
accepterar att omdefiniera 30-minuterspauser till hemarbete, får det 
konsekvensen att kvinnor och män arbetar totalt (inklusive tid för 
studier) lika mycket under vardagar.  

 

                                                      
30 Slutsatsen baseras på ett dubbelsidigt test med 95 procents konfidens. Om man accepterar en 
något lägre konfidensnivå (90 procent) eller testar enkelsidigt, uppstår vid 30-minuterspauser 
en liten skillnad mellan kvinnor och män, så att kvinnornas totala arbete (inklusive studier) 
överstiger männens med tio minuter per dag.  
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Diagram 18.  Ökning av tid för hemarbete om pauser av olika  
längd omklassificeras till hemarbete efter kön. Befolkningen 20–84 år.  
Minuter. Alla veckodagar 
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När hemarbetet ökar som en följd av att pauser omdefinieras till 
hemarbete kommer andra aktiviteter att minska i motsvarande grad. 
Det är de aktiviteter som sker i det som här definierats som paus. En 
tredjedel av den tiden ägnas åt någonting inom kategorin fri tid, och 
två tredjedelar åt personliga behov, dvs. måltider, kaffedrickande och 
personlig hygien. 
 
Den fria tiden mer eller mindre fri 
I motsats till förvärvsarbetet ligger det i hemarbetets natur att det inte 
sker under reglerade eller överenskomna tider eller på arbetsplatser. 
Det är en del av vardagslivet vid sidan av förvärvsarbetet. Det har 
bostaden som bas och utgörs av episoder som är insprängda i block 
av andra aktiviteter. Dessa aktiviteter är sällan förvärvsarbete utan 
fritidsaktiviteter och aktiviteter i kategorin personliga behov. Episo-
der av hemarbete, fritidsaktiviteter och personliga behov avlöser var-
andra i olika sekvenser och mönster. Ett exempel är de ovan diskute-
rade pauserna, där korta episoder av fritidsaktiviteter och annat 
infaller mellan episoder av hemarbete. Genom att identifiera den 
typen av sekvenser eller mönster kan den statistiska bilden av hem-
arbetets omfattning och organisation nyanseras.  
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Det finns en motsvarande problematik när det gäller fri tid. Vid 
beräkning av genomsnittlig fri tid bidrar samtliga episoder av fritids-
aktiviteter, oavsett om de är långa eller korta.31 Det är aktiviteterna 
och ingenting annat som avgör. 

Korta episoder blandas med betydligt längre. Det medför att också 
korta episoder, t.ex. av läsning, som kanske närmast borde betraktas 
som ”utfyllnad” av pauser eller uppehåll som uppstår i samband 
med andra pågående verksamheter, kommer att hänföras till katego-
rin fri tid. Antag t.ex. att aktiviteten ”läste tidningen” sker när potati-
sen nyss satts på spisen, dukningen är avklarad, fläskkotletterna ska 
stekas om en kvart och tvätten ska hängas när tvättmaskinen är klar 
om tio minuter. Det blir kanske tio minuters läsning som i undersök-
ningen definieras in under kategorin fri tid och därmed jämställs med 
läsning av en god bok som sker utan större risk för avbrott. Och utan 
att någonting annat som behöver göras är omedelbart förestående.  

Detta vore kanske inte något större problem om de grupper vilkas 
tidsanvändning man önskar jämföra, hade liknande sammansättning 
av den fria tiden i detta avseende. Men jämför man kvinnors och 
mäns tidsanvändning är den förutsättningen inte uppfylld. 

 
Diagram 19.  Episoder av fri tid år 2000/2001 efter kön. Genomsnittlig 
längd, minuter. Alla veckodagar 
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I diagram 19 visas hur långa fritidsepisoderna är i genomsnitt. 
Observera att den uppskattade episodlängden är beroende av hur 
begreppet fritidsepisod definieras och hur kodsystemet för fritidsak-
tiviteter är uppbyggt32. Att tidsdagbokens utformning gör att den 
kortast möjliga episoden är tio minuter har naturligtvis också bety-

                                                      
31 Den genomsnittliga mängden fri tid som ligger till grund för de jämförelser som gjorts har i 
princip beräknats på följande sätt. Tiden för samtliga episoder av det som i undersökningen 
betecknats som fritidsaktiviteter (se bilaga 2) har först summerats över samtliga dagboksdagar. 
Den summan har sedan dividerats med antalet dagboksdagar. Samtliga episoder av 
fritidsaktiviteter bidrar oavsett hur långa eller korta de är. 
32 Ett kodsystem med många aktivitetskategorier resulterar i fler episoder än ett system med få 
kategorier. 
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delse. Konsekvensen av det är att den absoluta episodlängden knap-
past kan ges någon meningsfull tolkning. Det kan däremot den rela-
tiva, som visar ett entydigt resultat, nämligen att kvinnors fria tid i 
genomsnitt består av kortare och fler (diagram 20) episoder än mäns. 
Den slutsatsen förändras inte om man gör uppdelning efter familje-
cykel.  
 
Diagram 20.  Episoder av fri tid år 2000/2001 efter kön. Genomsnittligt  
antal per dag. Alla veckodagar  
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För att ge ett mått på skillnaden i fördelning av längden av kvinnors 
och mäns fritidsepisoder har andelarna av den totala fria tiden som 
tas ut i episoder av olika längd beräknats. I diagram 21 framgår att 
under vardagar består nära 20 procent av kvinnors fria tid av episo-
der som är högst 20 minuter långa. Motsvarande andel för män är 
cirka 15 procent. En större andel av kvinnors fria tid fördelas på korta 
episoder än vad mäns gör. Det finns också en skillnad mellan vardag 
och veckoslut. Under veckosluten tas den fria tiden ut som längre 
episoder. Det gäller både för kvinnor och för män men med en oför-
ändrad skillnad mellan könen. Det finns en slående likhet mellan 
kvinnors fördelning under veckoslut och mäns under vardagar. 
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Diagram 21  Den fria tidens fördelning på episoder av olika längd år 
2000/01 efter kön. Befolkningen 20–64 år. Procent 
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En annan aspekt som också ger en indikation på den fria tidens ka-
raktär är i vilka sorts sekvenser fritidsepisoderna ingår, dvs. i vilka 
andra typer av episoder de är inflätade. Ansvar för hemarbetet kan 
antas leda till att fritids- och hemarbetsepisoder avlöser varanandra i 
upprepade sekvenser. Med kvinnornas större ansvar för, och insatser 
i hemarbetet ligger det därmed i förväntan att kvinnors fritidsepiso-
der i högre grad än mäns oftare avslutas eller avbryts och övergår till 
hemarbetsepisoder. Eftersom förvärvsarbete i högre grad antas ha sin 
egen, mer ostörda och avskiljda tid kan man förvänta att förvärvsar-
betsepisoder inte är särskilt sammanflätade med fritidsepisoder.  

Såväl vardagar som veckoslut är det vanligast att en avslutad 
fritidsepisod följs av en episod av någon annan fritidsaktivitet 
(diagram 22a och 22b). Mellan 40 och 50 procent av skiftena är av den 
typen, något vanligare för män än för kvinnor. För kvinnornas del är 
det näst vanligaste skiftet det från fri tid till hemarbete, något som 
dessutom är betydligt frekventare för kvinnor än för män. Skifte till 
personliga behov, utom måltider, är ungefär lika frekvent för bägge 
könen. Men att avsluta en fritidsepisod för att övergå direkt till en 
måltid är vanligare för män än kvinnor. Övergångar från 
fritidsepisoder till förvärvsarbete är mindre frekventa, men vanligare 
på vardagar än under veckoslut och för män än för kvinnor. 
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Diagram 22a.  Aktiviteter som följer på fritidsepisoder efter kön.  
Befolkningen 20–84 år. Procent. Vardagar 
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Diagram 22b.  Aktiviteter som följer på fritidsepisoder efter kön.  
Befolkningen 20–84 år. Procent. Veckoslut 
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Kvinnors och mäns dygnsrytm 
I avsnittet om Förändringar i dygnsrytm introducerades en typ av 
diagram som åskådliggör hur befolkningen fördelar sig på olika 
aktiviteter vid olika tidpunkter under en genomsnittlig dag. Syftet 
var att se förändringar under loppet av 1990-talet. I detta avsnitt 
presenteras ytterligare några sådana diagram. Syftet är nu att visa 
likheter och olikheter i hur kvinnor och män fördelar sig på 
aktiviteter under en genomsnittlig dag.  
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Diagram 23a visar hur kvinnor respektive män, 20-84 år, fördelar 
sig på aktiviteter vid olika tidpunkter under vardagar. Den olika för-
delningen mellan könen av betalt och obetalt arbete framträder 
mycket tydligt. Under hela dagen, från tidig morgon till 17-tiden på 
eftermiddagen, är det större andelar män som förvärvsarbetar (10-15 
procentenheter). Även under kvällen förvärvsarbetar fler män men 
differensen är mindre, två till fem procentenheter. En större andel av 
kvinnorna gör hemarbete från tidig morgon till sen kväll. Skillnaden 
är typiskt sett cirka tio procentenheter, något mindre mot kvällen. 
Under dagen, klockan 13-15, har fler kvinnor än män fri tid33. Motsat-
sen gäller under kvällen, ett par timmar från klockan 21:30 är det 
signifikant större andelar män (tre till fem procentenheter) som ser på 
TV. Kvinnor går till sängs lite tidigare, från klockan 21:30 fram till 
midnatt är det två till sju procentenheter fler män som ännu är uppe. 

 
Arbete eller fri tid? 
På lördagarna finns inte några skillnader i andel som förvärvsarbetar. 
Helt i linje med tidigare slutsatser, är det större andel kvinnor som 
gör hemarbete. Från morgon till kväll är differensen signifikant och 
varierar mellan fem och tio procentenheter. Istället för hemarbete har 
männen fri tid, som under eftermiddagen i första hand tillbringas 
framför TV:n. Fler män ser på TV också under delar av kvällen, skill-
naden är cirka fem procentenheter mellan klockan 20 och 21. Även på 
lördagarna är fler män uppe sent, cirka fem procentenheter från 
midnatt och ett par timmar framåt. Söndagen är den dag då 
skillnaderna mellan män och kvinnor är som minst. Det är cirka fem 
procentenheter fler kvinnor som utför hemarbete under dagen och en 
del av kvällen. Män åtnjuter mer fri tid, främst i form av TV-tittande, 
särskilt under eftermiddagen och kvällen. Som mest uppgår 
skillnaden till tio procentenheter, vilket gäller TV-tittande klockan 
21:00.  Männen går till sängs lite senare också på söndagarna. 

Vid en jämförelse av sysselsatta män och kvinnor, kvarstår i prin-
cip ovanstående skillnader, men under vardagar är de något mindre. 

I fråga om fördelningen av betalt och obetalt arbete ökar skillna-
derna mellan könen vid jämförelse av sammanboende småbarns-
mammor och pappor (diagram 24a och 24b). Mot bakgrund av den 
arbets- och ansvarsfördelning som redan tidigare konstaterats, är 
resultatet inte överraskande. Diagrammen som visar fördelningarna 
för lördagar, baseras på betydligt färre observationer, vilket är 
förklaringen till de ”hackiga” konturerna34. Under lördagar är ande-

                                                      
33 Innebörden av detta är inte självklar, se avsnitten: Hemarbetets omfattning underskattas samt 
Den fria tiden mer eller mindre fri. 
34 Stora slumpfel gör det också svårare att konstatera statistiskt signifikanta skillnader. 
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len kvinnor som utför hemarbete större särskilt under morgontim-
marna, sena eftermiddagen och tidiga kvällen (som mest 10-15 pro-
centenheter). Även under natten är det signifikant fler kvinnor än 
män (knappt fem procentenheter) som utför hemarbete. I gengäld har 
fler män fri tid under förmiddagen, fler ser på TV under eftermidda-
gen och tio procentenheter fler har inte gått till sängs klockan 23:00. 
Det finns en slående likhet mellan hur småbarnspappor och kvinnor 
20-84 år, i genomsnitt fördelar sig på aktiviteter under lördagar.  

 
Diagram 23a.  Andel som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Befolkningen 20–84 år. 
Vardagar 
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Diagram 23b.  Andel som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Befolkningen 20–84 år. 
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Diagram 24a.  Andel som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Sammanboende 
småbarnsföräldrar. Vardagar 
Kvinnor 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

04.00 07.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 01.00
Tidpunkt

Procent

Förvärvsarbete

Hemarbete

Nattsömn, mm

TV
Fri tid

Måltider

 
Män 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

04.00 07.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 01.00
Tidpunkt

Procent

Förvärvsarbete

HemarbeteNattsömn, mm

TV
Fri tidMåltider

 



Tid för vardagsliv 

 

83

Diagram 24b.  Andel som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Sammanboende 
småbarnsföräldrar. Lördagar 
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Hemarbete eller fri tid efter jobbet? 
I diagram 23 och 24 är tidpunkter på dagen avsatta på den vågräta 
tidsaxeln. I diagram 25-27, som endast avser personer som för-
värvsarbetade under mätdagarna och avslutade arbetet mellan 
klockan 15:00 och 19:00, har klockslag ersatts av den tid som förflutit 
sedan arbetsdagen avslutats. Arbetsresor har betraktats som en del i 
förvärvsarbetet. Den vågräta axelns nolla representerar därmed van-
ligen den tidpunkt då resan från arbetet avslutats. Diagrammen 
åskådliggör vad undersökningspersonerna gjorde som första aktivitet 
direkt efter arbetet (arbetsresan) och vad som sedan skedde under de 
kommande fyra timmarna.  

Resultaten i diagram 25-27 ger ytterligare en bekräftelse på olik-
heterna i kvinnors och mäns vardagsliv, särskilt att kvinnorna tar det 
större ansvaret för hemarbetet och att männen i högre utsträckning 
kan avsluta arbetsdagen med mer fritt valda aktiviteter. Diagram 25 
visar att det är cirka 20 procentenheter fler kvinnor än män som tar 
sig an hemarbete direkt efter förvärvsarbetet (cirka 70 respektive 50 
procent). Allteftersom eftermiddagen/kvällen fortskrider sjunker 
andelarna som är involverade i hemarbete, något hastigare för kvin-
nor än för män. Efter två timmar är differensen drygt tio procenten-
heter och ytterligare en timme senare drygt fem procentenheter. Vid 
den tidpunkten utför mellan 20 och 30 procent hemarbete. Att åtnjuta 
fri tid utgör en spegelbild till detta. Andelen med fri tid ökar med 
tiden, det är genomgående större andel män än kvinnor som har fri 
tid. Under de första timmarna efter förvärvsarbetet skiljer det cirka 
tio procentenheter, därefter avtar skillnaden. Efter tre timmar har 65 
av männen och 55 procent av kvinnorna fri tid. Omkring hälften av 
dem ser då på TV.  

För måltider är bilden delvis annorlunda. Inledningsvis finns en 
ganska betydande skillnad i det att nästan tio procentenheter fler 
män än kvinnor (cirka sex respektive 15 procent) intar en måltid 
direkt, utan att behöva utföra något hemarbete dessförinnan.  En 
halvtimme efter avslutat arbete och framåt finns inte några systema-
tiska skillnader. 
Diagrammen 25-27 baseras på samtliga undersökningspersoner  som 
förvärvsarbetade och avslutade arbetet mellan klockan 15 och 19. 
Hänsyn har inte tagits till om de är ensamstående eller ej, har barn, 
osv. Om diagrammen bara baseras på sammanboende personer, för-
blir resultaten nära nog desamma. Att göra analysen för t.ex. små-
barnsföräldrar ger stora slumpfel, särskilt för småbarnsmammorna 
eftersom många av dem inte alls förvärvsarbetar på grund av föräld-
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raledighet och annat. Småbarnspappornas hemarbete efter arbetet 
ligger på ungefär samma nivå som samtliga kvinnors i diagram 25. 
 
Diagram 25.  Andel som utför hemarbete efter avslutat förvärvs- 
arbete en genomsnittlig vardag år 2000/01 efter kön. Befolkningen  
20–84 år som förvärvsarbetat under mätdagen och avslutat arbetet 
mellan klockan 15 och 19. Vardagar 
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Diagram 26.  Andel som intar måltid efter avslutat förvärvsarbete  
en genomsnittlig vardag år 2000/01 efter kön. Befolkningen 20–84 
som förvärvsarbetat under mätdagen och avslutat arbetet mellan  
klockan 15 och 19. Vardagar 
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Diagram 27.  Andel som har fri tid respektive ser på TV efter  
avslutat förvärvsarbete en genomsnittlig vardag år 2000/01  
efter kön. Befolkningen 20–84 som förvärvsarbetat under mät 
dagen och avslutat arbetet mellan klockan 15 och 19. Vardagar 
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Vardagslivets aktiviteter mer i detalj 
Hemarbetet, vem gör vad ? 
Hemarbetet uppgår till drygt fyra timmar per dag för kvinnor och 
cirka tre timmar för män. Det är genomsnitt som är beräknade över 
alla veckodagar. Det framgår av diagram 28 som också visar vilka 
typer av aktiviteter som klassificerats som hemarbete. Skillnaderna 
mellan livscykelgrupperna är betydande, särskilt för kvinnor. Sam-
manboende småbarnsmammor ägnar mer än dubbelt så mycket tid 
till hemarbete som barnlösa kvinnor i åldern 20-44 år. Till viss del, 
men inte helt, förklaras det av den tid mammorna ägnar åt omsorg 
om sina barn. Skillnaden mellan äldre och yngre kvinnor är också 
betydande. Särskilt gäller det de sammanboende kvinnorna utan 
hemmavarande barn. De äldre (65-84 år) ägnar nästan dubbelt så lång 
tid till hemarbete som de yngre (20-44 år), mellangruppen (45-64 år) 
ligger närmare de äldre än de yngre. Variationen för män över livsfa-
serna är mindre men mönstret är likt kvinnornas. Det är viktigt att 
notera att när materialet delas in i redovisningsgrupper så som sker i 
diagram 28–37, blir slumpfelen betydande. Tolkningen kräver därför 
stor försiktighet. 

Till skillnad från ensamstående har sammanboende någon att dela 
hemarbetet med. Medvetet eller omedvetet sker en arbetsfördelning. 
Ensamstående kvinnor och män får själva klara av det som behöver 
göras, eller ta hjälp av någon utifrån. Det är intressant att notera att 
skillnaden är relativt liten mellan ensamstående barnlösa kvinnors 
och mäns tidsinsatser i hemarbetet. Det som främst skiljer könen åt är 
hushållsarbetet, resten är påfallande lika. För de sammanboende, som 
måste antas göra någon typ av arbetsfördelning, är skillnaderna 
betydligt större. I första hand är det fördelningen av hushållsarbetet 
som är snedare. På basis av Tidsanvändningsundersökningen kan 
man emellertid inte dra slutsatsen att när kvinnor och män bildar par 
så leder det till att kvinnorna tar över mer av hemarbetet, även om 
det skulle vara på det sättet. Skälet är att Tidsanvändningsundersök-
ningen är en tvärsnittsundersökning och att kausala slutsatser av 
detta slag kräver longitudinella data. Detta för att eliminera den möj-
liga effekten av självselektion, dvs. att kvinnor som gärna tar på sig 
huvuddelen av hemarbetet och män som gärna avstår från det är mer 
benägna än andra att ingå parbildning. Men om det faktiskt är så att 
arbetsdelningen mellan kvinnor och män utfaller så att kvinnor mer 
än män tar på sig ansvar för hemarbetet när de bildar par, ligger 
resultaten i diagram 28 helt i linje med det.  
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Hushållsarbete och barnomsorg är de två hemarbetsaktiviteter 
som kvinnor genomgående (i genomsnitt på gruppnivå) ägnar mer 
tid åt än vad män gör. Män ägnar mer tid än kvinnor till underhålls-
arbete.  

Nästan alla kvinnor och de flesta män (93 procent) utför något 
hemarbete en genomsnittlig dag. Skillnaden mellan könen går i 
samma riktning för samtliga hemarbetsaktiviteter. För hushållsarbete 
är differensen som störst, 96 respektive 80 procent (tabell B5 i 
tabellbilagan). 

 
Diagram 28.  Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter år 2000/01 efter 
kön och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag.  
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Dubbelt så mycket hushållsarbete för kvinnor som 
för män 
Hushållsarbete, som är den tidsmässigt största hemarbetsaktiviteten 
består bl.a. av att laga mat, baka bröd, diska, städa och tvätta. Det tar 
drygt två timmar per dag för kvinnor och drygt en timme för män 
(diagram 29).  

 
Matlagning tar mest tid 

Matlagning är den tidsmässigt dominerande aktiviteten (46 minuter 
per dag för kvinnor och 25 minuter för män), följd av städning (en 
halvtimme respektive en kvart). Diskning och avdukning tar 20 re-
spektive tio minuter per dag för kvinnor respektive män. Diagram 29. 
 
Tvätten mest ojämlik  

Arbetet med att tvätta och stryka är den av de mer tidskrävande akti-
viteterna i hemarbetet, som är snedast fördelat (18 respektive fyra 
minuter per dag). Det är endast en aktivitet som tar mer tid för män 
än för kvinnor, nämligen eldning och vedhuggning. Den är dock av 
ringa omfattning, fyra minuter per dag beräknat för alla män och alla 
veckodagar. 

Skillnaderna mellan livscykelgrupperna är tämligen stora. Unga 
utför mindre hushållsarbete än äldre. Äldre sammanboende kvinnor 
(65-84 år) ligger i topp med cirka tre timmar per dag. Som minst upp-
går det till knappt 50 minuter (unga sammanboende män). Med 
undantag för de äldre sammanboende och de yngre (20-44 år) barn-
lösa kvinnorna är skillnaderna mer begränsade. För män är variatio-
nerna mindre än för kvinnorna. Äldre ensamstående män redovisar 
mer hushållsarbetstid än andra grupper män. 

 
Arbetsdelning avlastar männen 

På samma sätt som när det gäller hemarbete som helhet, är skillna-
derna mellan könen störst för de sammanboende. Det innebär att när 
det förekommer arbetsdelning, tar kvinnorna en betydligt större del 
än männen. Utan arbetsdelning är skillnaderna mindre. Detta gäller 
matlagning, diskning och avdukning, tvätt och strykning samt städ-
ning, dvs. för de fyra stora delarna i hushållsarbetet. Slutsatsen byg-
ger mer på genomgående mönster och trender i diagram 29 än strikt 
signifikanstestning.  
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Diagram 29.  Genomsnittlig tid för hushållsaktiviteter år 2000/01  
efter kön och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Minuter per dag.  
Alla dagar 
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Dubbelt så mycket underhållsarbete för män som 
för kvinnor 
Underhållsarbete består av en tämligen heterogen samling aktiviteter 
såsom skötsel av tomt och trädgård, rastning och annan skötsel av 
husdjur, byggnadsarbeten och reparationer av hus och hem, fordon 
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och annat (diagram 30). Det tar drygt 20 minuter per dag för kvinnor 
och knappt 40 minuter för män. Skötsel av tomt och trädgård är den 
dominerande aktiviteten. Det upptar i genomsnitt drygt tio minuter 
per dag för bägge könen. Reparation och underhåll står i huvudsak 
männen för, med knappa 20 minuter per dag.   
 
Diagram 30.  Genomsnittlig tid för underhållsaktiviteter år 2000/01 efter 
kön och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Minuter per dag.  
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Inköpen tar en halvtimme om dagen 
Att handla mat, dagligvaror och annat, besöka offentliga inrättningar 
i olika ärenden, få medicinsk behandling och utföra andra typer av 
ärenden tar 20 till 30 minuter per dag (diagram 31).  
 
Diagram 31.  Genomsnittlig tid för inköpsaktiviteter år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag. Alla dagar 
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Något mer för kvinnor än män. Resor ingår då inte. Uppdelningen på 
olika typer av ärenden är antagligen inte gjord med någon större 
precision beroende på att uppgifterna i tidsdagböckerna ofta inte är 
tillräckligt uttömmande. Man kan notera att variationen över 
livsfaserna är relativt begränsad jämfört med många andra 
hemarbetsaktiviteter. 
 
Omsorg om andra ges främst av 45+ 
Detta är en ytterst problematisk kategori inom hemarbete (diagram 
28). Mycket av den omsorg som sker tar sig uttryck i aktiviteter som i 
sig kanske inte betecknas som omsorg. Att t.ex. laga mat åt någon 
annan kan vara en handling av omsorg lika väl som det kan vara 
uttryck för rutinmässig arbetsdelning. Mätmetoden i en tidsanvänd-
ningsundersökning ställer frågan ”Vad gjorde du?”, dvs. man frågar 
vilken aktivitet som utfördes, inte motivet för att den utfördes på en 
viss plats och vid ett visst tillfälle. Aktivitetskategorin omsorg om 
andra används i de fall undersökningspersonerna själva uppger att det 
är fråga om hjälp eller omsorgsaktiviteter. Ett exempel kan vara 
”hjälpte maken att tvätta sig”. Eller ”passade grannens barn”. 
Omsorgsaktiviteter mäts därför inte på något uttömmande eller bra 
sätt eftersom mycket av det måste antas finnas dolt i andra aktivite-
ter. Om syftet är att få ett grepp om hur mycket omsorgsarbete som 
utförs och vilka som utför det får man angripa frågan med en annan 
utgångspunkt än att bara se till huvudaktiviteten. I diagram 29 fram-
går att sammanboende kvinnor i åldern 64-84 år utför mer hushålls-
arbete än någon annan grupp. Det kan inte uteslutas att detta är ett 
uttryck för att den gruppen tar mycket omsorg om sina (ofta äldre) 
män. 

Frågan hur man bäst utnyttjar data för att belysa frågor om 
omsorg om andra kommer inte att tas upp vidare i denna rapport. 
Omsorg om egna barn diskuteras dock något utförligare i avsnitten 
Mindre tid för barnen? och Omsorg om egna barn, nedan. 

Tiden för omsorg om andra uppgår till cirka tio minuter per dag 
men det är således oklart vad den uppgiften står för. Det är främst 
personer som är 45 år eller äldre som redovisar denna typ av aktivitet 
i sina tidsdagböcker. 

 
Omsorg om egna barn 
Föräldrars omsorg om sina barn tar sig naturligtvis många olika 
uttryck. En del av omsorgen registreras i tidsdagböckerna som kon-
kreta verbala uttryck för att den sker, en annan del kommer att döljas 
bakom noteringar som indikerar den indirekt. Är syftet att ge en bild 
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av hur mycket tid föräldrar ägnar åt omsorg om sina barn, blir det 
därför otillräckligt att endast utgå ifrån den barnomsorg som finns 
noterad som huvudaktivitet i tidsdagböckerna. Detta har tidigare 
diskuterats något i avsnittet Mindre tid för barnen? Här är syftet att 
komplettera den bild av omsorgen om barnen som ges av huvudakti-
viteten, genom att utnyttja även annan information ur tidsdagböck-
erna. 
 
Diagram 32.  Genomsnittlig tid för barnomsorgsaktiviteter år 2000/01 
efter kön och familjecykel. Föräldrar med hemmavarande barn. Minuter 
per dag. Alla dagar 
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Av diagram 32 framgår dels vilka olika kategorier som barnomsorg 
klassificerats i, dels hur mycket tid de som har hemmavarande barn 
lägger ner på den. Diagrammet baseras på en beräkning endast av de 
episoder där barnomsorg är huvudaktivitet, dvs. när under-
sökningspersonen uppger att han eller hon är inriktad på och gör 
någonting med eller för barnet. 

 
Vardagsbestyren sköts av mamma  

Tillsyn och hjälp till barn består av rutinmässig omsorg som att mata, 
lägga, tvätta, hjälpa barn, byta blöjor, och liknande. Det är naturligt 
att detta tar mycket tid, särskilt under småbarnsåren. Mammorna 
ägnar betydligt mycket mer tid åt detta än papporna (en timme och 
20 minuter respektive en halvtimme per dag, beräknat över samtliga 
veckodagar). Det finns inte någon betydande skillnad mellan varda-
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gar och veckoslut, vilket betyder att pappor i genomsnitt inte ökar 
sina insatser under veckosluten.  
 
Leken delas lika 

Fördelningen av de mindre rutinmässiga omsorgsaktiviteterna såsom 
lek med barnen och högläsning är betydligt jämnare fördelat genom 
att skillnaderna mellan mammornas och pappornas insatser är 
mindre.  

Med barn som uppnått skolåldern förändras bilden radikalt. Barn-
omsorg som huvudaktivitet krymper till mindre än en tredjedel för 
sammanboende mammor och pappor. Reduktionen är något mindre 
för de ensamstående mammorna.  

En orsak till att sammanboende småbarnsmammor ägnar betydligt 
mer tid till barnomsorg än vad de ensamstående gör kan vara att 
barnen till de ensamstående mammorna har en pappa som delar 
omsorgen om dem.  

I diagram 33 har barnomsorg som huvudaktivitet kompletterats 
med andra episoder som på olika sätt kan indikera att något slag av 
omsorg om barnen sker. I basen finns barnomsorg som huvudaktivi-
tet, dvs. aktiviteten är direkt inriktad på barnet. Nästa kategori utgörs 
av de episoder där omsorgen uttryckts som biaktivitet samtidigt som 
huvudaktiviteten inte är barnomsorg. Undersökningspersonen har då 
klart och tydligt indikerat i dagboken att han eller hon tog omsorg 
om sina barn, även om det var någonting annat som skedde samti-
digt.  

Därefter följer tre kategorier som summerar episoder i vilka 
undersökningspersonerna visserligen inte uppgivit någon aktiv 
barnomsorg, men väl att barnen finns närvarande. Det är tid som 
inrymmer såväl vardaglig samvaro som att vara till hands om det 
skulle behövas. Interaktion kan, men behöver inte förekomma. Upp-
delning görs efter huvudaktiviteterna måltider, fritidsaktiviteter och 
hemarbete. Graden av kontakt mellan förälder och barn varierar 
naturligtvis. Det finns en kvalitativ skillnad i kontakten vid en 
gemensam måltid och dammsugning i barns närvaro.  

Barns närvaro kan beräknas och redovisas endast i  samband med 
dessa tre aktivitetskategorier. Av mättekniska skäl, och för att 
underlätta för undersökningspersonerna att fylla i tidsdagböckerna, 
ställdes inte krav på att uppge närvaro av andra under arbetstid, 
under nattsömn, eller i samband med andra personliga aktiviteter.  

Ansatsen ger långt ifrån någon uttömmande beräkning av den tid 
föräldrar tar omsorg om sina barn. Ambitionen kan inte sträcka sig 
längre än till att beräkna den tid föräldrar och barn finns i varandras 
närhet och att försöka dela upp den i olika typer av situationer med 
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utgångspunkt från de aktiviteter föräldrarna uppger att de ägnar sig 
åt. Detta ger en, om än ofullständig, bild av det gemensamma tidsut-
rymmet  i vardagslivet för barn och föräldrar.  

Småbarnsmammor ägnar inte fullt en timme per dag till barnom-
sorg som biaktivitet. Det är en knapp tredjedel av den totala tid de 
sammanboende småbarnsmammorna uppger att de aktivt tar omsorg 
om sina barn. För de ensamstående är den andelen något större efter-
som omsorgen som huvudaktivitet är något mindre. Småbarnspap-
pornas aktiva omsorg om barnen, dvs. omsorg som huvud- och biak-
tivitet, upptar hälften så mycket tid som för småbarnsmammorna.  

 
Diagram 33.  Genomsnittlig tid för barnomsorg som huvudaktivitet, 
biaktivitet samt föräldrars samvaro med sina barn år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Föräldrar med hemmavarande barn. Timmar per dag. 
Alla dagar 
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Barnen ser mamma ”stå vid spisen” 

När det sedan gäller den tid som småbarnsmammor och pappor 
ägnar sig åt annat än aktiv barnomsorg samtidigt som barnen finns i 
närheten, finns vissa intressanta skillnader mellan könen. Tiden för 
måltider skiljer sig relativt lite åt, samma sak gäller om föräldern 
ägnar sig åt någon fritidsaktivitet. Men i fråga om hemarbete är 
skillnaden betydande, knappt två timmar för kvinnor och en timme 
för män. Det innebär att barnen ser att mamma och pappa har lika 
mycket fri tid, men i fråga om hemarbete är skillnaden stor. Om den 
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upplevelsen bildar mönster för barnen i framtiden ter sig den sneda 
fördelningen av hemarbetet mellan kvinnor och män förståelig. Bar-
nen till ensamstående småbarnsmammor får möjligen en annan erfa-
renhet. I varje fall ser de inte mammorna utföra lika mycket hemar-
bete. Och man kan inte utesluta att skillnaden mellan vad ensamstå-
ende mammor gör när barnen är närvarande och vad barnens pappor 
gör när de vistas hos dem är mindre än för de sammanboende35. 
Tyvärr finns inget empiriskt underlag för en sådan slutsats på grund 
av att undersökningen inte mäter frånskilda pappors samvaro med 
sina barn tillräckligt bra. 

Jämfört med småbarnsföräldrarna visar föräldrar med barn från 
skolåldern och uppåt sina barn en mer jämställd fördelning av hem-
arbetet. Den absoluta skillnaden i aktiv barnomsorg är mindre, en 
respektive en halv timme per dag. Papporna har lite mer fritid (en 
timme och 50 minuter respektive en och en halv timme) och mindre 
tid för hemarbete än mammorna (40 minuter respektive en timme). 
De ensamstående mammorna med äldre barn skiljer sig endast mar-
ginellt från de sammanboende i fråga om den aktiva barnomsorgen 
och aktiviteter i barnens närvaro.  

 
Fri tid dominerad av TV 
Mängden fri tid varierar starkt över livscykelgrupperna, se diagram 
34. I de äldsta grupperna (65-84 år) har man i genomsnitt nära nog 
dubbelt så många timmar fri tid per dag som småbarnsföräldrarna, 
cirka åtta respektive fyra á fem timmar. Övriga grupper ligger där-
emellan med en variation på omkring en timme. Genomsnittet för 
samtliga män är sex timmar och för kvinnor fem timmar och 40 
minuter. Genomsnitten är beräknade över alla veckodagar.  

Den enskilt dominerande fritidsaktiviteten är TV-tittande36, som 
tar från en och en halv timme upp till det dubbla. Det är de äldre med 
mycket fri tid som ser mest på TV. Män ser mer på TV än kvinnor. 
För de flesta grupperna är andelen som under en dag tittar på TV 80-
90 procent. För de äldsta överstiger den 90 procent. 

Det som tar näst mest tid i anspråk är social samvaro. Här ingår 
fester och kalas, besök av och hos andra, samtal, gemensamma lekar, 
besök på pub och restaurang37, mm.  

                                                      
35 17 procent av barnen som inte bor tillsammans med båda föräldrarna bor växelvis lika lång 
tid hos mamma och pappa.  
36 I kategorin TV-tittande ingår även radiolyssnande, som dock utgör en mycket liten del, upp 
till cirka fem procent. 
37 Här avses restaurangbesök som av dagboken att döma inte bara var en fråga om att inta sin 
måltid. 
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Diagram 34.  Genomsnittlig tid för fritidsaktiviteter år 2000/01  
efter kön och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dag.  
Alla dagar 
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Omkring en  timme per dag ägnas åt aktiviteter som här klassificerats 
som social samvaro och andelen kvinnor som haft socialt umgänge är 
något större än andelen män. Det förekommer en viss variation över 
livscykeln men ingen grupp avviker genom att uppvisa särskilt lite 
sådan tid. Naturligtvis faller mycket social samvaro utanför denna 
aktivitetskategori. Mycket annat såsom gemensamma måltider och 
gemensamma aktiviteter överhuvudtaget innebär social samvaro i 
någon mening. För att göra sig en bättre bild av detta är det 
nödvändigt att också se till den tid som tillbringas tillsammans med 
andra, utan att huvudaktiviteten klassificerats som social samvaro.  
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Diagram 35.  Genomsnittlig tid för idrotts- och friluftsaktiviteter år 
2000/01 efter kön och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Minuter per 
dag. Alla dagar 
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Data erbjuder stora möjlighet att kombinera olika huvudaktiviteter 
med uppgifterna om vilka andra personer som var närvarande. Hur 
det bör göras beror på syftet. I avsnittet Samvaro med andra redovisas 
tiden för samvaro med andra med uppdelning på huvudgrupper av 
aktiviteter.  
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Fysiskt aktiva högt upp i åldrarna 
Idrott och friluftsliv tar en dryg halvtimme i anspråk, något lite mer 
för män än för kvinnor (diagram 35). Det förekommer en viss varia-
tion över familjecykelgrupperna. Om man ser till kvinnorna så är 
variationen blygsam med ett undantag, nämligen småbarnmammor. 
Särskilt de ensamstående småbarnsmammorna ägnar signifikant 
mindre tid än andra till detta. De äldre kvinnorna är väl så aktiva 
som de yngre. Bland männen är småbarnspapporna den minst aktiva 
gruppen och skiljer sig signifikant från de övriga. Liksom kvinnorna 
håller sig männen aktiva högt upp i åldrarna. Ingen annan grupp 
män lägger ner mer tid på friluftsliv än de äldre sammanboende 
männen. Skillnaden är signifikant med undantag för de äldre 
ensamstående och de barnlösa sammanboende männen 45-64 år. Det 
finns också en viss skillnad i andelarna som ägnar sig åt detta en 
genomsnittlig dag. Andelarna är lägst för småbarnsföräldrar, 20 á 30 
procent. För de äldsta är andelarna mer än 50 procent, utom för de 
ensamstående kvinnorna över 65. För övriga grupper ligger andelen 
typiskt sett mellan 30 och 40 procent. Den dominerande 
friluftsaktiviteten är promenader av olika slag. En stor del av 
variationen mellan familjecykelgrupperna beror på hur mycket man 
promenerar. Särskilt för kvinnor och för äldre upptar det en stor del 
av den samlade tiden som går till idrotts- och friluftsaktiviteter.  

 
Äldre ägnar mycket tid till dagstidningen  
Befolkningen 20-84 år läser som huvudaktivitet i genomsnitt 30 á 40 
minuter per dag, några minuter mer för kvinnor än för män (diagram 
36). Andelen kvinnor som redovisar läsning i tidsdagböckerna en 
genomsnittlig dag är drygt 60 procent, vilket är tio procentenheter 
mer än för männen. Läsning som biaktivitet ökar tiden med 10 till 15 
minuter så att den uppgår till 50 respektive drygt 45 minuter per dag 
för kvinnor respektive män. Det är stor skillnad i lästid mellan famil-
jecykelgrupperna. Kvinnor och män som nått pensionsåldern läser 
nära en och en halv timme per dag. Det är också betydligt fler av de 
äldre som läser en genomsnittlig dag, 80-90 procent. De barnlösa  i 
åldern 45-64 år är de som läser näst mest, cirka 50-60 minuter per dag. 
60-70 procent av dem uppger någon läsning. Det kan jämföras med 
småbarnsföräldrarna som bara avsätter en knapp halvtimme. Ande-
len av dem som uppger läsning är mindre än 50 procent. Med 
undantag för unga barnlösa, sammanboende män läser alla andra 
grupper mer.  
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Diagram 36.  Genomsnittlig tid för läsning som huvud- och biaktivitet år 
2000/01 efter kön och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Minuter per 
dag. Alla dagar 
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Vid kodningen av dagböckerna gjordes försök att dela in läsningen 
efter vad det var man läste. Resultatet blev att ungefär två tredjedelar 
av lästiden (som huvudaktivitet) kunde klassificeras i dagstidningar, 
veckotidningar eller böcker. En tredjedel är ospecificerad läsning. I 
diagram 36 kan man notera att de äldre framför allt ägnar betydligt 
mer tid än andra till dagstidningar. Unga och  föräldrar avsätter inte 
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så mycket tid till det, i varje fall inte som huvudaktivitet. Unga, 
barnlösa kvinnor och barnlösa över 45 år ägnar mer tid till böcker än 
vad unga män och föräldrar gör. 
 
Datorn hobby för unga män 
Hobbyverksamhet ägnas mest tid bland de äldsta (30-40 minuter), 
med ett undantag, nämligen unga, barnlösa, ensamstående män 
(cirka 45 minuter). Verksamheterna skiljer sig åt mellan dessa grup-
per. De unga männen ägnar sig åt hobbies som kretsar omkring dato-
rer. Viss datoranvändning förekommer även bland de äldre, men det 
är mycket mindre. Man bör vara medveten om att datoranvändande 
och Internet snarare är ett medel än en aktivitet. Det utnyttjas för att 
utöva andra aktiviteter som att skriva brev, läsa tidningar, söka 
information av olika slag, spela spel, betala räkningar och mycket 
annat.  

I undersökningen ställdes en fråga om datoranvändning. Den 
lyder: ”Använde du dator i hemmet under dagboksdagen?” Av 
kvinnorna (20-84 år) besvarade 20 procent frågan med ”ja”, av 
männen drygt 30 procent. Av de som på detta sätt uppgav att de 
använde dator under dagboksdagen har omkring hälften registrerat 
någon datoraktivitet i dagboken. Det betyder att en hel del 
datoraktiviteter sannolikhet döljs i andra aktiviteter. Av det skälet 
kan man inte anta att  tiden för datoranvändning i diagram 37 är en 
särskilt god skattning av hur mycket tid befolkningen använder vid 
sina datorer på fritiden. 
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Diagram 37.  Genomsnittlig tid för hobbyaktiviteter år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Minuter per dag. Alla dagar 
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Samvaro med andra 
I två tidigare avsnitt (Omsorg och samvaro med barn och Samvaro med 
andra – små förändringar) har frågan om huruvida undersökningsper-
sonerna var ensamma eller tillsammans med andra under loppet av 
mätdagen berörts. Det gällde då förändringar sedan år 1990/91. I 
tabell B20 i tabellbilagan redovisas situationen för år 2000/01. Som 
redan nämnts avser frågan om samvaro inte den tid undersöknings-
personerna förvärvsarbetade eller ägnade sig åt mer personliga akti-
viteter. Det innebär att kartläggningen har gjorts för den tid under-
sökningspersonerna ägnade sig åt hemarbete, intog måltider eller 
hade fri tid. Redovisningen i tabell B20 i tabellbilagan är uppdelad på 
dessa tre kategorier av tid.  
 
Ensamstående äldre har mest tid i ensamhet  

De äldsta ensamstående kvinnorna och männen är de som till-
bringar sin fria tid, intar måltider och utför hemarbete i ensamhet i 
större utsträckning än andra, både relativt och absolut. Tio till elva 
timmar av de drygt 14 timmar per dag (70-80 procent av den fria ti-
den och tiden för hemarbete, något mindre för måltider) som dessa 
ägnar sig åt någon av de tre nämnda aktiviteterna, är de ensamma. 

Därmed skiljer de sig mycket markant från de sammanboende i 
samma åldersgrupp, vilket naturligtvis beror på just det förhållandet 
att de senare inte är ensamstående. Andelen fri tid i ensamhet är i 
denna grupp cirka 30 procent och mer än 90 procent av tiden för att 
inta måltider sker i någon annans sällskap, främst make/maka/ 
sambo. 

De barnlösa, ensamstående männen i åldern 45-64 år uppvisar 
stora likheter med de äldre ensamstående männen när det gäller den 
andel av tiden för tre aktuella aktiviteterna som de är ensamma. Men 
eftersom de totalt ägnar betydligt mindre tid till hemarbete och fri-
tidsaktiviteter38, är tiden i ensamhet i absolut mening kortare. I mot-
sats till männen, skiljer sig de ensamstående, barnlösa kvinnorna 45-
64 år markant från de äldre i motsvarande grupp. Både absolut och 
relativt är de yngre mindre ensamma. Skillnaden är störst för den fria 
tiden, och uppgår till cirka 20 procentenheter eller cirka 3 timmar per 
dag. 

Unga, barnlösa, ensamstående kvinnor och män tillbringar cirka 
hälften av den fria tiden ensamma. Det är en avsevärt mindre andel 
än för de ensamstående som är äldre. I detta avseende skiljer sig de 

                                                      
38 De ägnar istället mer tid till förvärvsarbete. 
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unga, barnlösa, sammanboende av båda könen betydligt mindre från 
de äldre barnlösa, sammanboende. Sammanboende kvinnor och 
mmän tillbringar omkring en fjärdedel eller drygt det av den fria 
tiden i ensamhet, dvs. en betydligt mindre andel än de ensamstående. 

 
Föräldrar skiljer ut sig 

Föräldrars, och särskilt småbarnsföräldrars situation skiljer sig på 
olika sätt från de övriga gruppernas. Framför allt tiden med små barn 
innebär som tidigare konstaterats, mycket tid för arbete totalt och lite 
fri tid. Även om den fria tiden med absoluta mått mätt är kort så är 
den andel av den som tillbringas i ensamhet av samma storleksord-
ning som för andra sammanboende. Småbarnsmammors fria tid i 
ensamhet är särskilt kort, vilket inte är någon överraskning mot bak-
grund av de resultat som presenterats i tidigare avsnitt.  

I avsnittet Omsorg om egna barn  (diagram 33) ges en bild av 
föräldrarnas samvaro med sina barn som inte är helt konsistent med 
skattningarna i tabell B22 i tabellbilagan. Det beror på att tiden till-
sammans med barnen beräknats på något olika sätt. Vid beräkningen 
av fri tid liksom måltider med barn närvarande i diagram 33, har 
tiden när en biaktivitet som indikerar att aktiv barnomsorg 
förekommer, räknats bort och förts till en egen kategori, nämligen 
barnomsorg som biaktivitet. I tabell 22 tas ingen hänsyn till om det 
förekommer biaktiviteter eller inte. Det leder till att tiden tillsammans 
ökar, något mer för mammor än för pappor eftersom mammorna 
uppger mest barnomsorg som biaktivitet. Effekten blir att den tid 
som småbarnsmammor är tillsammans med sina barn (0-6 år) i 
samband med fri tid är signifikant större än pappornas tid med 
barnen, två timmar och en kvart respektive en timme och tre kvart. 
Andelen av den fria tiden tillsammans med barnen är också större för 
mammorna än för papporna. För föräldrar med större barn finns inga 
motsvarande skillnader. 

När det gäller tid tillsammans med barnen i samband med hemar-
bete, utesluter beräkningen i diagram 33 tiden för barnomsorg som 
huvudaktivitet, vilken istället bildar en egen kategori. Så är det inte i 
tabell B22 i tabellbilagan, där aktiviteten barnomsorg ingår i 
hemarbetet. Det leder naturligtvis till att skillnaden mellan mammor 
och pappor ökar rejält. I absoluta termer utför småbarnsmammor 
hemarbete i barnens närvaro dubbelt så lång tid som 
småbarnspapporna. Andelen av hemarbetstiden med barn 
närvarande är också betydligt större för mammorna. För föräldrarna 
med äldre barn finns också en betydande skillnad räknat i timmar 
och minuter mellan mammor och pappor men som andel av den 
samlade fria tiden är skillnaden mindre. 
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Stress och tidspress 
I avsnittet Ökad tidspress? konstaterades att det knappast skett några 
förändringar sedan år 1990/91 när det gäller upplevda svårigheter att 
få tiden att räcka till. Men det finns betydande skillnader i hur man år 
2000/01 upplever tidsbrist inom olika befolkningsgrupper. Det fram-
går av diagram 38. Där redovisas svarsfördelningen på frågan  ”Bru-
kar Du ha så mycket att göra på vardagarna att Du har svårt att hinna 
med allt som behöver göras?” med svarsalternativen ”Ja, ofta”, ”Ja, 
ibland”, ”Nej, sällan” och ”Nej, aldrig”.  Frågan gäller vardagar i all-
mänhet. 

Svarsmönstret är tydligt. Det är vanligast att föräldrar med hem-
mavarande barn har svårt att hinna med det som behöver göras. 
Hälften av dem har det ofta, ytterligare 20 á 30 procent har det ibland. 
Äldre och yngre, ensamstående och sammanboende utan hemmava-
rande barn ligger på lägre nivåer och allra lägst finner man dem över 
65 år. Det betyder att tidsbristen är störst i de familjecykelgrupper 
som tidigare befunnits ha störst arbetsbörda i form av genomsnittlig 
tid för arbete totalt (se t.ex. diagram 12a). Det finns inga systematiska 
skillnader mellan könen.  

I anslutning till dagbokföringen ställdes en fråga som avser upp-
levelsen av mätdagen, ”Har du känt dig stressad under bokförings-
dagen?”, med svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”. Notera att frågan 
inte gäller tiden utan stress mer allmänt. Det innebär att ett ”Ja”-svar 
kan betyda att stressen förorsakats av hushållsekonomin, tidspress, 
relationsproblem eller någonting annat.  

I diagram 39 redovisas svarsfördelningen för vardagar, dvs. hur 
stora andelar som uttryckt att de känt sig stressade under bokfö-
ringsdagen, givet att det var en vardag. Först kan man notera att 
ensamstående småbarnsmammor står i en klass för sig, mellan 35 och 
40 procent av dem uppgav att de var stressade. Motsvarande andel 
av de sammanboende småbarnsmammorna är cirka 23 procent39. I 
övrigt kan man se att det inte finns någon tydlig eller systematisk 
skillnad mellan kvinnor och män inom familjecykelgrupperna. Det 
framstår också som om yngre upplever stress i högre utsträckning än 
äldre.  

En jämförelse av stressnivån under vardagar och veckoslut (dia-
gram 39 och 40) tyder på att nivån är lägre under veckoslut i första 
hand för grupper som upplever mycket stress under vardagar. Nivån 
är därför jämnare över familjecykelgrupperna under veckoslut än 

                                                      
39 Skillnaden är signifikant vid enkelsidigt test på 95-procentsnivån. 



Tid för vardagsliv 

 

107

under vardagar. Bland de äldsta är det fler som uttrycker stress under 
veckoslut än under vardagar, en skillnad som dock inte är statistiskt 
säkerställd.  

 
Diagram 38.  Upplevd tidsbrist år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Befolkningen 20–84 år. Procent 
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Diagram 39.  Upplevd stress en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Procent. Vardagar  
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Diagram 40.  Upplevd stress en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Procent. Veckoslut  
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Teknisk beskrivning 

Tidsanvändningsundersökningen år 2000/01 är den andra fullskaliga 
tidsanvändningsundersökning som SCB genomfört i Sverige. Den 
första genomfördes åren 1990/91. Undersökningarna ger kunskaper 
om vardagslivet, hur människor fördelar sin tid på olika aktiviteter. 

Data har samlats in genom dagboksföring. De deltagande perso-
nerna har fyllt i tidsdagböcker i vilka de beskriver med egna ord vad 
de gjort under slumpmässigt utvalda mätdagar. Aktiviteterna har 
senare klassificerats enligt ett klassificeringsschema som på den mest 
övergripande nivån innehåller fem klasser av aktiviteter, nämligen 
förvärvsarbete, hemarbete, personliga behov, studier och fri tid (se 
bilaga 2).  

Undersökningar av liknande slag har genomförts i många andra 
länder, bl.a. inom ramen för ett samarbete lett av EU:s statistikbyrå 
Eurostat.  

Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges regering. 
 

Population 
Populationen har två dimensioner, individerna och tidsperioden, och 
utgörs av individernas dagar. Individpopulationen definieras av per-
soner i åldern 20-84 år som är mantalsskrivna i Sverige vid under-
sökningstillfället. Populationen av dagar utgörs av samtliga dagar 
under undersökningsperioden som varade från mitten av oktober år 
2000 och ett år framåt.  
 
Urval 
Urvalet till Tidsanvändningsundersökningen består dels av indivi-
der, dels av mätdagar och de två urvalen dras oberoende av var-
andra. 

Vi kan betrakta varje individ som ett kluster av dagar. Genom att 
kombinera urvalet av individer och dagar skapar vi ett tvåstegsurval 
där första steget är individer och det andra steget är dagar. De ut-
valda dagarna totalundersöks med avseende på dygnets alla minuter.  

Urvalet av individer består av tre oberoende delar: Individurvalet; 
Hushållsurvalet och Äldreurvalet. Gemensamt för alla urval är att de 
drogs kvartalsvis, dvs. till varje kvartal drogs ett nytt oberoende ur-
val. Individurvalet, hushållsurvalet och äldreurvalet omfattade till-
sammans 6 218 urvalspersoner. 
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Individurvalet 

Individurvalet drogs som ett stratifierat urval av 3 980 personer i ål-
der 20-64 år. Strata bildades som en kombination av kön och ålder 
(20-34, 35-49, 50-64 år). Dessutom stratifierades kvinnor i åldersklas-
serna 20-34 år och 35-49 år efter om de enligt Registret över total-
befolkningen (RTB), var ensamstående med barn under 18 år, eller 
inte.  

 
Hushållsurvalet 

Eftersom SCB inte förfogar över någon bra urvalsram för hushåll dras 
urvalen till hushållsundersökningar genom att först dra ett urval av 
individer och därefter undersöka vilka övriga individer som tillhör 
samma hushåll som den utvalda individen. Dessa inkluderas i urva-
let om de tillhör undersökningspopulationen. 

Hushållsurvalet till TA drogs på detta sätt genom att stratifiera 
populationen av individer i åldern 20-64 år efter kön och ålder (20-34, 
35-49, 50-64 år). Först drogs totalt 1 492 personer. Vid intervjutillfället 
undersöktes om urvalspersonen hade en make/maka/sambo, om så 
var fallet inkluderades han/hon också i urvalet. 

Bland dem som kom att medverka i undersökningen var det 629 
personer, 70 procent, som hade en make/maka/sambo som inklude-
rades i urvalet. 

 
Äldreurvalet  

Äldreurvalet drogs enligt samma princip som hushållsurvalet men 
stratifierades efter kön, ålder (65-74 år, 75-84 år) och civilstånd (gift, 
ogift). 

Först drogs totalt 746 personer. Vid intervjutillfället undersöktes 
om urvalspersonen hade en make/maka/sambo, om så var fallet 
inkluderades han/hon också i urvalet. 

Bland dem som kom att medverka i undersökningen var det 142 
personer, 43 procent, som hade en make/maka/sambo som inklude-
rades i urvalet. 

 
Urval av dagar 

Varje individ skulle fylla i en dagbok för en veckodag (någon av da-
garna måndag-fredag) och en dag under veckohelgen (lördag eller 
söndag). Båda dagarna skulle infalla under en tvåveckorsperiod. De 
utvalda paren av dagar fördelades slumpmässigt på de utvalda indi-
viderna och så att en jämn spridning över undersökningsperioden 
erhölls. 
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Fältarbetet 
Medverkan i undersökningen innebar att urvalspersonerna deltog i 
en intervju och förde dagbok under två dagar. Intervjun genomfördes 
i de flesta fall som besöksintervju. I vissa fall genomfördes intervjun 
per telefon.  

I dagböckerna antecknade undersökningspersonerna med egna 
ord vad de gjorde olika tider under dagen. Dagböckerna är indelade 
med en rad för varje tiominutersperiod (bilaga 4). För varje sådan 
period måste det finnas angivet vilken aktivitet som utförts. Det 
fanns möjlighet att ange två parallella aktiviteter.  

 
 

Fältarbetsresultat 

Av de 6 218 utvalda personerna befanns 205 personer vara sådana 
som inte ingår i den population undersökningen gäller. I denna 
grupp finns bl.a. personer som hade flyttat från landet eller avlidit 
samt boende på institution och personer med fysiskt eller psykiskt 
hinder för medverkan. Bruttourvalet reducerat med denna s.k. över-
täckning ger nettourvalet, som här utgörs av 6 013 personer. 

Av de 6 013 personerna/hushållen i nettourvalet svarade 3 428 
vilket ger en ”sammantagen ovägd svarsandel” på 57 procent. För att 
räknas som svarande krävs att man har fört dagbok under minst en 
av de två utvalda dagarna.  

I individurvalet svarade 2 293 av de 3 899 individerna i netto-
urvalet, vilket ger svarsandelen 59 procent. 

 



120 Bilaga 1 

 

Tabell A 
Individurvalets undersökningspopulation, bruttourval, övertäckning, 
nettourval, antal svar samt andel svar redovisat efter stratum (ålder, 
kön och ensamstående kvinnor med barn under 18 år).  

 Undersöknings- Brutto- Över- Netto- Antal Svars- 
 population (N) urval täckning urval svar andel (%) 

20-34 år 
Ensamstående kvinnor 
med barn < 18 år 64 657 219 2 217 98 45 
Övriga kvinnor 778 105 561 18 543 340 63 
Män 875 438 585 10 575 303 53 

35-49 år 
Ensamstående kvinnor 
med barn < 18 år 132 540 378 5 373 217 58 
Övriga kvinnor 754 131 573 13 560 367 66 
Män 922 105 592 8 584 328 56 

50-64 år 
Kvinnor 840 987 534 14 520 325 63 
Män 852 942 538 11 527 315 60 

Samtliga 5 220 905 3 980 81 3 899 2 293 59 

 
 

I hushållsurvalet svarade av 834 av de 1 453 utvalda hushållen, vilket 
ger en ovägd svarsandel på 57 procent. Bland de svarande fanns 629 
stycken make/maka/sambo varav 461 (73 procent) deltog genom att 
föra tidsdagbok.  

 
Tabell B 
Hushållsurvalets undersökningspopulation, bruttourval, övertäckning, 
nettourval, antal svar samt andel svar redovisat efter stratum (ålder 
och kön).  

 Undersöknings- Brutto- Över- Netto- Antal Svars- 
 population (N) urval täckning urval svar andel (%) 

20-34 år 
Kvinnor 842 762 248 9 239 139 58 
Män 875 438 258 8 250 138 55 
 

35-49 år 
Kvinnor 886 671 252 3 249 129 52 
Män 922 105 261 5 256 154 60 
 

50-64 år 
Kvinnor 840 987 236 8 228 133 58 
Män 852 942 237 6 231 141 61 

Samtliga 5 220 905 1 492 39 1 453 834 57 
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I äldreurvalet svarade 301 av de 661 utvalda hushållen, vilket ger 
svarsandelen 46 procent (ovägt). Bland de svarande fanns 142 stycken 
make/maka/sambo varav 109 (77 procent) deltog genom att föra 
tidsdagbok. 

 
Tabell C 
Äldreurvalets s undersökningspopulation, bruttourval, övertäckning, 
nettourval, antal svar samt andel svar redovisat efter stratum (ålder, 
kön och civilstånd).  

 Undersöknings- Brutto- Över- Netto- Antal Svars- 
 population (N) urval täckning urval svar andel (%) 

65-74 år 
Män: Gift 244 310 64 3 61 38 62 
 Ogift 106 123 123 12 111 52 47 
Kvinnor: Gift 224 111 64 6 58 25 43 
 Ogift 173 236 124 8 116 51 44 

75-84 år  
Män: Gift 165 277 63 5 58 33 57 
 Ogift 86 293 123 23 100 46 46 
Kvinnor: Gift 121 921 63 11 52 14 27 
 Ogift 230 972 122 17 105 42 40 

Samtliga  1 352 244 746 85 661 301 46 

 
 

Estimation 
Eftersom urvalsdesignerna i alla tre urvalen är stratifierat urval med 
OSU inom strata, skattas en total av variabeln y i delpopulation d 
enligt, ∑∑=

hr dkkh hhyd ywmNt̂ , där Nh är populationsstorleken i 

stratum h enligt urvalsramen, mh är antalet svarande personer (inklu-
sive övertäckning) i stratum h, rh är mängden svarande i stratum h 
och ydk är värdet på variabel y för person k om han/hon tillhör del-
population d och 0 annars. 
Vikten wk består av produkten mellan 3 olika termer, dvs. 

kkkk wwww 321 ××= . 
Vikten w1k används för att väga ihop individskattningarna från de 

tre olika urvalen, w1k=0.6 om k tillhör individurvalet, 0.4 om k tillhör 
hushållsurvalet och 1 om k tillhör äldreurvalet. Vikterna för individ 
och hushållsurvalen har bestämts efter en sammanvägning av antalet 
medverkande individer och observerat medelfel för några skatt-
ningar. Skattningarna har emellertid visat sig tämligen robusta mot 
olika val av vikter.   

Vikten w2k används för att väga ihop kvartalsskattningarna till en 
helårsskattning och antar värdet 0.25 för alla k. 
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Vikten w3k används för att justera för det faktum att en person i 
hushålls- och äldreurvalen har större chans att komma med i urvalet 
om han/hon ingår i ett hushåll med make/maka/sambo, w3k =1/2 
om make/maka/sambo finns och deltar i undersökningen, =1 an-
nars. 

Variabelvärdet yk består i många fall av en skattad total för individ 
k, baserad på uppgifter från den ena eller båda tidsdagböckerna 
och/eller make/maka/sambos uppgifter från hushålls- och äldre-
urvalen. 

Variansen för ydt̂  skattas med ( ) 2
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 på vanligt sätt. Obser-

vera att något bidrag från andrastegsurvalet av dagar inte beräknas. I 
detta ligger det implicita antagandet att variationerna mellan dagar 
är försumbart jämfört med variationerna mellan individer. Antagan-
dets giltighet har dock inte undersökts för TA 2000/2001. 

En kvot mellan två totaler tyd och txd i delpopulation d, skattas 

med xdydd ttR ˆˆˆ = . Variansen för denna skattning erhålls genom 

transformationen dkddkdk xRyz ˆ−=  som används i stället för ydk i 

formeln för ( )ydtV ˆˆ  ovan. 

I allmänhet beräknas alla andelar och medelvärden med hjälp av 
standardvägning. Detta innebär att medelvärdena/andelarna för en 

genomsnittlig vardag ( )1R̂ , lördag ( )2R̂  och söndag ( )3R̂  vägs ihop. 
Medelvärdet för ett genomsnittligt veckoslut beräknas som 

2ˆ2ˆˆ
3223 RRR +=  och medelvärdet för en genomsnittlig vecka 

beräknas som 7ˆ7ˆ7ˆ57ˆ27ˆ5ˆ
321231123 RRRRRR ++=+= . 

Punkt- och medelfelsskattningarna, 1R̂ , 2R̂ , 3R̂ , 23R̂  och 123R̂  be-
räknas med variansprogrammet CLAN971 som kan hantera skatt-
ningar av denna typ på ett korrekt sätt. 
 

                                                      
1 Ett program inom SAS utvecklat av Claes Andersson och Lennart Nordberg, SCB 



Bilaga 1 123 

 

 
Hantering av bortfallet 
Bortfallet hanteras genom så kallad ”rak uppräkning” inom urval-
sstrata, vilket innebär att man antar att de svarande utgör ett slump-
mässigt urval från populationen i varje stratum. Stratifiering har 
gjorts efter ålder, kön och för kvinnor 20-49 år, efter om de är ensam-
stående eller inte. Vid kompensationsvägning för bortfallet tas såle-
des hänsyn till dessa faktorer. Dessutom räknas varje kvartal upp för 
sig. 

Detta förfarande är en förenkling av verkligheten och leder till mer 
eller mindre skeva skattningar ifall det är så att svarsbenägenheten 
samvarierar med det som man avser att mäta. Parametrarna som man 
avser att skatta utgörs dock av kvoter, medelvärden och andelar. 
Skattningar av sådana parametrar är i allmänhet relativt okänsliga för 
bortfallsskevheter eftersom skevheten i skattningarna av nämnare 
och täljare tenderar att ta ut varandra. 

Variationen i bortfallets säsongsmönster kompenseras åtminstone 
delvis genom att varje kvartal utgör ett eget stratum med sitt eget 
kompensationssystem för bortfallet. 

Stora bortfall är emellertid alltid en potentiell felkälla som man bör 
ha i åtanke vid tolkningen av resultaten. 

 
Bra att veta vid tolkning av statistiska måtten 
De mest centrala statistiska måtten i tidsanvändningsstatistik är ge-
nomsnittlig tid för olika aktiviteter i redovisningsgrupper samt de 
andelar av personerna i redovisningsgrupperna som överhuvudtaget 
utövade aktiviteterna under den dag som de förde tidsdagbok. Fram-
för allt den genomsnittliga tiden är skenbart ett enkelt och lättbegrip-
ligt mått.  
 
Genomsnitt skenbart enkla 

Genomsnittstiden för en aktivitet beräknas på följande sätt. Låt oss 
utgå ifrån aktiviteten förvärvsarbete för redovisningsgruppen kvinnor. 
För samtliga dagböcker som avser kvinnor i undersökningen, sum-
meras den tid de uppgivit att de förvärvsarbetar. Vissa kvinnor 
kommer då att bidra till totalsumman med många timmars arbete, 
andra, som inte arbetade under mätdagen kommer inte att bidra alls. 
Totalsumman divideras sedan med det totala antalet kvinnor i un-
dersökningen, dvs. oavsett om de förvärvsarbetat eller ej. Genom-
snittet innehåller ingen information om spridningen inom gruppen i 
antal arbetade timmar. Helt olika fördelningar kan leda till samma 
genomsnitt. Antag t.ex. att genomsnittet är 4 timmar per dag. Om 
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samtliga kvinnor arbetade 4 timmar får vi också ett genomsnitt på 4 
timmar. Resultat blir emellertid detsamma om hälften av kvinnorna 
arbetade 8 timmar och hälften inte alls. Genomsnittet döljer således 
olikheter mellan grupper. 

Genomsnittssiffran är i detta fall uttryck för en egenskap hos re-
dovisningsgruppen; befolkningsgruppen kvinnor utför ett visst antal 
timmar förvärvsarbete. Vore dessa timmar jämnt fördelade inom 
gruppen arbetade samtliga 4 timmar. Men i realiteten kan förvärvs-
arbetet vara fördelat inom gruppen på många olika sätt.  

Skiljer sig två redovisningsgrupper åt i fråga om genomsnittligt 
antal förvärvsarbetade timmar, så innebär det att den ena gruppen 
sammantaget (men också genomsnittligt) ägnar mer tid åt förvärvs-
arbete.  

Viss information om fördelningen i gruppen ges av den andel som 
ägnat sig åt aktiviteten under den mätta dagen, dvs. den dag för vil-
ken tidsdagboken fördes. Om andelen är 100 procent ägnade sig alla 
åt aktiviteten, är den 50 procent förvärvsarbetade halva gruppen un-
der bokföringsdagen. Om två redovisningsgrupper uppvisar samma 
antal timmar i genomsnitt men skiljer sig åt i fråga om andel utövare 
av aktiviteten, kan man dra slutsatsen att de i gruppen med den lägre 
andelen utövare i genomsnitt förvärvsarbetade under längre tid, gi-
vet att de alls gjorde det. Detta mått, genomsnittlig tid för utövare av 
aktiviteter brukar ofta finnas med i redovisningar av tidsanvänd-
ningsstatistik. Man bör notera att även detta mått döljer fördelningen. 

 
Mätning på gruppnivå 

De som deltar i undersökningen fyller i dagböcker för två dagar. Det 
är således korta (slumpmässigt utvalda) utsnitt ur människors var-
dagsliv som undersöks. Mått på tidsanvändningen blir meningsfull 
först när den beräknas för redovisningsgrupper som består av ett 
större antal individer. Viktiga sådana redovisningsgrupper bildas 
efter kön, ålder, om en person har barn eller inte och efter samman-
boendeform. Men många andra redovisningsgrupper kan bildas.  

 
Mer om tolkning av resultaten 

Undersökningen är gjord så att de deltagande personerna antecknat 
sina aktiviteter i tidsdagböcker under slumpmässigt valda dagar. De 
som gjorde flera saker samtidigt gavs möjlighet att anteckna två akti-
viteter. Utöver detta har svarspersonerna antecknat andra familje-
medlemmars (i första hand) närvaro under dagens lopp. Dagboken är 
uppbyggd så att det finns tidsangivelser för händelserna under dagen 
(se bilaga 4).  
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Tillvägagångssättet, med kronologisk registrering i tidsdagböcker, 
bedöms av internationella forskare och andra som det bästa för syftet 
att samla in tillförlitliga uppgifter om människors tidsanvändning. 

Uppgifterna i dagböckerna sammanställs och redovisas i tabeller. 
Det är inte helt utan problem att läsa och tolka dessa resultat. Ett så-
dant problem har nämnts i avsnittet om de skenbart enkla genom-
snitten. Ett annat tolkningsproblem rör aktivitetskategorierna och hur 
deras benämningar kan leda tanken fel. Låt oss utgå från ett exempel. 

Efter att Tidsanvändningsundersökningen 1990/91 publicerats 
cirkulerade en uppgift i massmedia om att vi samtalar med våra barn 
i genomsnitt någon minut per dag. Uppgiften kommer från en publi-
cerad tabell och är såtillvida korrekt. I tabellen framgår att befolk-
ningen 20-64 år ägnar i genomsnitt 1 min per dag år aktiviteten 
”Samtal med barn”. Av detta drogs slutsatsen att vi inte talar mer än 
en minut med våra barn, vilket är fel.   

Visserligen fanns inte mer än en minut (i genomsnitt) av direkta 
uttryck i dagböckerna att samtal med barn pågick. Men vill man veta 
något om hur mycket tid vi talar med barnen, får man angripa fråge-
ställningen från en annan utgångspunkt.  

Dagböckerna innehåller sekvenser av episoder. Episoderna ka-
raktäriseras bl.a. av vilken (vilka) aktivitet som sker och vilka andra 
personer som finns närvarande. Uppgiften blir nu att välja ut sådana 
episoder som (med någon grad av sannolikhet) innebär att samtal 
sker. Först finns de episoder som föräldrarna beskriver i termer av att 
de samtalade med sina barn, eller utövade någon annan sorts omsorg 
om dem. Till detta kan det finnas anledning att lägga episoder av 
andra familjeaktiviteter, givet att barnen är närvarande. Är familjen 
samlad till en måltid, kan man nog på goda grunder anta att samtal 
sker. Spelar de ett spel tillsammans, eller promenerar kan man kan-
ske också anta att samtal sker. Osv. Vilka episoder som på detta sätt 
ska tas med i beräkningen får specificeras av användaren. Datamate-
rialet erbjuder stora möjligheter och många olika lösningar härvidlag. 

 
Om jämförelser med resultaten från 1990/1991 års 
undersökning 
Undersökningarna år 1990/91 och 2000/01 ger i många fall olika re-
sultat, dvs. statistiskt signifikanta förändringar har skett. När man 
reflekterar över sådana förändringar kan det vara till hjälp för förstå-
elsen att hålla nedanstående i minnet.  
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Struktur- vs. beteendeförändring 

Förändringarna kan vara uttryck för ändrade beteenden och/eller 
ändrad populationsstruktur2. Ändrade beteenden innebär just änd-
rade beteenden, att vi inte beter oss på samma sätt år 2000 som år 
1990. Om människor över lag minskat ner på den tid de städar ger 
det utslag i skattningarna.   

Strukturförändring innebär att sammansättningen av undersök-
ningspopulationen undergått en förändring som får effekt på tids-
användningen. Ett exempel, under 1990-talet har barnafödandet 
minskat. Förstföderskorna har blivit äldre samtidigt som antal barn 
per kvinna som fött minst ett barn minskat. Det innebär att redovis-
ningsgruppen småbarnsmammor ändrat struktur; de är år 2000/01 i 
genomsnitt äldre och har något färre barn. Och om det är så att dessa 
faktorer – dvs. antal barn och mammornas ålder – var för sig eller 
tillsammans påverkar småbarnsmammornas tidsanvändning i något 
avseende, kommer det att kunna ge utslag i skattningarna även om 
mammor i en viss ålder och med ett visst antal barn faktiskt har 
samma tidsanvändning nu som för 10 år sedan. En konstaterad signi-
fikant förändring i småbarnsmammornas tidsanvändning skulle i så 
fall förklaras av att gruppen ändrat sammansättning. 

Strukturförändringar av detta slag att ha i åtanke är bl.a. de redan 
nämnda, nämligen förstföderskornas högre ålder och färre antal barn 
per mamma, men också att fler nu bor i storstad (vilket möjligen på-
verkar beteende), fler studerar och att antalet sysselsatta är mindre nu 
än för 10 år sedan. 

Man bör också hålla i minnet att åldersgruppen 20-64 år inte består 
av samma individer år 2000 som år 1990. En 10-årsklass tillhör inte 
längre denna population, en ny 10-årsklass har tillkommit och de 
övriga har blivit tio år äldre.  

Det är inte trivialt att bestämma vilka typer av faktorer som ligger 
bakom de konstaterade förändringarna3. Ofta torde det vara fråga om 
en mix av beteendeförändringar och förändringar i populationens 
sammansättning. Det vi kan konstatera med någon grad av säkerhet 
är att tillståndet förändrats i vissa avseenden men inte i andra. 

 
Skillnad i aktivitetsklassificeringen  

Den klassificering som används år 2000/01 är inte identisk med den 
klassificering som användes år 1990/91, men de skillnader som finns 
är mycket små. Dessa skillnader kan inte antas medföra några pro-
blem vid jämförelser mellan de båda undersökningarna. 

                                                      
2 Mätfel kan också bidra. 
3 Det finns statistiska tekniker för att skatta detta.  
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Internationella jämförelser 
Det har bedrivits ett arbete samordnat av EU:s statistikbyrå Eurostat 
för att möjliggöra jämförelser mellan tidsanvändningsundersök-
ningar genomförda i olika länder. Arbetet har resulterat i riktlinjer för 
hur undersökningarna bör utformas. Med några undantag (gäller 
främst populationsavgränsning) har den svenska tidsanvändnings-
undersökningen genomförts enligt dessa riktlinjer. Det leder till den 
svenska tidsanvändningsstatistiken kommer att kunna jämföras med 
annan motsvarande europeisk statistik. De tabeller och resultat som 
nu publiceras är emellertid inte harmoniserade på detta sätt. Syftet är 
här istället främst att åstadkomma jämförbarhet med SCB:s under-
sökning från år 1990/91. 

Eurostat kommer under år 2003 att publicera en mindre uppsätt-
ning internationellt jämförbara tabeller. 

 
Jämförelser med annan statistik 
Jämförelser av undersökningens resultat med resultat från andra ty-
per av undersökningar som mäter den tid människor ägnar åt olika 
aktiviteter måste göras med största försiktighet. Skillnader i mät-
metoder mellan undersökningarna medför att resultaten i regel inte 
är direkt jämförbara. 
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Gruppering av aktiviteter i 
tidsanvändningsundersökningen  
år 2000/01 

 Nivå I Nivå II Nivå III 

 Förvärvsarbete Förvärvsarbete, mm Ordinarie arbete i huvudyrke 
    Övertidsarbete i huvudyrke 
    Bisyssla, extraknäck 
    Måltider i samband med arbete 
    Annan tid på arbetsplatsen 

  Arbetsresor Arbetsresor 

 Hemarbete Hushållsarbete Matlagning 
    Brödbakning 
    Egenproduktion av matvaror 
    Diskning, avdukning 
    Städning av bostaden 
    Tvätt, strykning 
    Vård, tillverkning av kläder 
    Eldning, vedhuggning 

  Underhållsarbete Skötsel av tomt och trädgård 
    Rastning av hund 
    Annan skötsel av sällskapsdjur 
    Byggnadsarbeten, ombyggnader 
    Reparationer, underhåll i hemmet 
    Reparation, underhåll av fordon 
    Reparation, underhåll av annat 
    Ospecificerat underhåll 

  Omsorg om egna barn Tillsyn och hjälp till barn 
    Hjälp med läxläsning 
    Lek med barn 
    Samtal med barn 
    Högläsning för barn 
    Föräldramöten mm 
    Närvaro vid barns aktiviteter 
    Annan omsorg om barn 

  Omsorg om andra Hjälp till vuxna i eget hushåll 
    Hjälp till barn i andras hushåll 
    Annan hjälp till andras hushåll 
    Besök av patient på sjukhus 
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 Nivå I Nivå II Nivå III 

 Forts. Hemarbete Inköp av varor och tjänster Inköp av dagligvaror 
    Inköp av andra varor 
    Medicinsk behandling utom hemmet 
    Ärenden, offentliga inrättningar 
    Andra och ospecificerade ärenden 

  Annat hemarbete Annat hemarbete 

  Resor i sb med hemarbete Resor i samband med hemarbete 

 Personliga behov Personlig omvårdnad Nattsömn 
    Middagslur 
    Sängliggande pga. sjukdom 
    Personlig hygien, av-, påklädning 
    Bastu, solarium 
    Annan personlig omvårdnad 

  Måltider Måltider 
    Kaffe, förfriskningar 

  Resor i sb m pers. behov Resor i samband med personliga behov 

 Studier Studier Målinriktade studier, lektioner 
    Målinriktade studier, hemarbete 
    Studiecirklar och liknande 
    Läsning av facklitteratur o dyl. 
    Resor i samband med studier 

 Fri tid Idrott och friluftsliv Promenader i skog och mark 
    Andra promenader 
    Jakt 
    Fiske 
    Idrott, motion utomhus 
    Idrott, motion inomhus 
    Bilutflykter 
    Annat idrotts- eller friluftsliv 

  Föreningsverksamhet, mm Föreningsverksamhet (ej religiös) 
    Religiös verksamhet 

  Underhållning, kultur Åskådare vid idrottsevenemang 
    Biobesök 
    Teater, konsert, utställningar 
    Biblioteksbesök 
    Annan underhållning 
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 Nivå I Nivå II Nivå III 

 Forts. Fri tid Social samvaro Fest, kalas 
    Besök hos släkt och vänner 
    Besök av släkt och vänner 
    Samtal 
    Telefonsamtal 
    Besök på restaurang, kafé, bar 
    Dans, diskotek 
    Spel, sällskapslekar 
    Andra sociala sammankomster 

  TV och radio TV-, videotittande 
    Radiolyssnande 

  Läsning Dagstidningsläsning 
    Veckotidningsläsning 
    Bokläsning 
    Övrig, ospecificerad läsning 

  Hobbies Stickning 
    Annat handarbete 
    Dator 
    Tekniska hobbies, samling 
    Spel, lek ensam 
    Penningspel 
    Lyssnande, grammofon, bandspelare 
    Musikutövning 
    Andra hobbies 

  Övrig fri tid Vila, meditera, göra ingenting 
    Övrig och ospecificerad fri tid 

 Resor i samband med fri tid Resor i samband med fri tid 

 Övrigt, okodbart Övrigt, okodbart Förde tidsdagbok 
    Ospecificerade resor 
    Ej uppgiven eller okodbar aktivitet 
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Redovisningsgrupper 

Den indelning i familjecykel och kön som tillämpas i rapporten har 
följande kategorier. 
 

 

Antal dagboksdagar vid 
skattning för hela 
undersökningsperioden år 
2000/01 

 Kvinnor Män 
Samtliga (20-84 år) 4420 3535 
Samtliga (20-64 år) 4018 3081 
Ungdomar 20-24 år, boende hos föräldrar 54* 54* 
Barnlösa 20-44 år, ensamstående 288 467 
Barnlösa 20-44 år, sammanboende 411 351 
Sammanboende småbarnsföräldrar 
(yngsta hemmavarande barnet 0-6 år) 

726 588 

Ensamstående småbarnsföräldrar 
(yngsta hemmavarande barnet 0-6 år) 

187 30* 

Sammanboende föräldrar (yngsta hemma 
varande barnet 7-17 år) 

814 575 

Ensamstående föräldrar (yngsta hemma 
varande barnet 7-17 år) 

354 75* 

Barnlösa 45-64 år, sammanboende 928 743 
Barnlösa 45-64 år, ensamstående 258 202 
65-84 år, sammanboende 223 289 
65-84 år, ensamstående 175 159 
 
* För dessa redovisningsgrupper redovisas inga skattningar. 
Grupperna är små och skattningarna osäkra. 
 
Av två skäl summerar sig inte antalsuppgifterna i familjecykelgrup-
perna exakt till samtliga. Det beror på smärre partiella bortfall i de 
variabler som ligger till grund för indelningen i familjecykel. 
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Ett förminskat uppslag ur den tidsdag-
bok som användes i tidsanvändnings-
undersökningen år 2000/01 
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Tabellbilaga 
Teckenförklaring 
. Kan inte förekomma 
.. Innebär att resultatet inte anges. I tabellerna över genomsnittlig tid för samtliga samt andel 

utövare beror det antingen på att redovisningsgruppen är mycket liten och resultaten därför 
generellt osäkra (tex. för ensamstående småbarnspappor) eller att punktskattningen är större än 0 
men konfidensintervallet innefattar värdet 0, dvs. halva konfidensintervallet är större än 
punktskattningen. Detta uppstår om aktiviteten förekommer men är mycket sällsynt och/eller 
redovisningsgruppen liten i förhållande till hur vanlig aktiviteten är. Det finns ingen grund för någon 
annan slutsats än att aktiviteten förekommer men det går inte att uppskatta hur mycket tid den tar i 
anspråk. I de fall enstaka celler – i motsats till hela kolumner – är markerade med  två punkter blir 
tolkningen i praktiken densamma som om värdet är 0. I tabellerna över genomsnittlig tid för 
utövare av aktiviteterna finns ytterligare en grund för att undertrycka resultatet, nämligen om 
variansen inte kan uppskattas på grund av att det endast finns en observation i cellen, vilket också 
är en indikation på att aktiviteten är sällsynt i den aktuella redovisningsgruppen. 

 
Förkortningar 
sb Samband 
m/m/s Maka / make / sambo 
gm Genomsnittlig 
diff. Förändring (differens) sedan tidsanvändningsundersökningen 1990/91. 
 Anges i minuter. 
tid Genomsnittlig tid anges i timmar och minuter (tim:min). 
 
Kommentarer 
Tabellerna B:1-B:15: 

Dessa tabeller är grupperade tre om tre. Först tabellen med den genomsnittliga tidsanvändningen 
för hela den aktuella gruppen, därefter en andelstabell som anger hur stor andel som ägnat sig åt 
olika aktiviteter en genomsnittlig dag och slutligen den genomsnittliga tidsanvändningen för dem 
som ägnat sig åt aktiviteten ifråga (de s.k. utövarna). Redovisningsgrupperna är: Befolkningen 20-
64 år (B:1-B:3); Befolkningen 20-84 år (B:4-B:6); Befolkningen 20-84 år efter familjecykel (B:7-
B:9); Sysselsatta 20-64 år (B:10-B:12); Sysselsatta 20-64 år efter familjecykel (B:13-B:15). 

Tabellerna B:10-B:15: 
Tabellen gäller personer som är sysselsatta. Avgränsningen av gruppen har gjorts genom en 
fråga om huvudsaklig sysselsättning. Som sysselsatta räknas personer som uppgivit sig vara 
anställda heltid, anställda deltid, egna företagare eller jordbrukare. 

Tabellerna B:16, B:17 och B:21: 
Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 

 
Fördelningsmått, spridningsmått 
I tabellerna redovisas punktskattningarnas standardavvikelse multiplicerad med en konstant (1,96) 
vilket ger halva konfidensintervallet på 95- procentnivån. Standardavvikelsens storlek ger en 
indikation på hur stor spridningen av mätvärdena är inom redovisningsgruppen.  
 
Konfidensintervall 
Konfidensintervall uttrycker punktskattningars precision. Ett 95-procentigt konfidensintervall täcker 
med 95 procents trolighet det ”sanna” värdet i populationen.  
Exempel: Ett resultat i undersökningen är att kvinnor (20-64 år) förvärvsarbetade 3 timmar och 41 

minuter per dag, en genomsnittlig dag under en 12-månadersperiod år 2000/01. Såväl 
vardagar som helgdagar är medräknade. Halva konfidensintervallet (på 95-procentnivån) 
är 10 minuter. Det innebär att med 95 procents trolighet ligger populationsmedelvärdet 
någonstans mellan 3 timmar och 31 minuter och 3 timmar och 51 minuter (dvs. inom 3 
timmar och 41 minuter + 10 minuter). 

Precisionen i resultaten blir (i regel) bättre ju större en redovisningsgrupp är. 
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Tabell B:1 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 
95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 4:19 ±0:12 0:55 ±0:07 3:20 ±0:09 6:09 ±0:14 1:03 ±0:09 4:41 ±0:11 
Arbetsresor 0:27 ±0:02 0:05 ±0:01 0:21 ±0:02 0:40 ±0:03 0:09 ±0:03 0:31 ±0:03 
Förvärvsarbete, totalt 4:46 ±0:13 1:00 ±0:08 3:41 ±0:10 6:49 ±0:15 1:12 ±0:10 5:12 ±0:12 

Hushållsarbete 1:48 ±0:04 2:25 ±0:05 1:59 ±0:03 0:50 ±0:03 1:18 ±0:04 0:58 ±0:03 
därav Matlagning 0:39 ±0:02 0:52 ±0:02 0:43 ±0:01 0:21 ±0:01 0:30 ±0:02 0:23 ±0:01 
 Diskning, avdukning 0:18 ±0:01 0:24 ±0:01 0:20 ±0:01 0:09 ±0:01 0:13 ±0:01 0:10 ±0:01 
 Städning av bostaden 0:27 ±0:02 0:38 ±0:03 0:30 ±0:02 0:12 ±0:02 0:24 ±0:02 0:16 ±0:01 
 Tvätt, strykning 0:16 ±0:02 0:19 ±0:02 0:17 ±0:01 0:03 ±0:01 0:05 ±0:01 0:03 ±0:01 

Underhållsarbete 0:19 ±0:02 0:26 ±0:03 0:21 ±0:02 0:28 ±0:04 0:50 ±0:05 0:34 ±0:03 
Omsorg om egna barn 0:34 ±0:03 0:29 ±0:03 0:33 ±0:03 0:17 ±0:02 0:19 ±0:02 0:18 ±0:02 
Omsorg om andra 0:08 ±0:02 0:11 ±0:02 0:09 ±0:01 0:07 ±0:02 0:08 ±0:02 0:08 ±0:02 
Inköp av varor och tjänster 0:29 ±0:02 0:27 ±0:02 0:28 ±0:02 0:21 ±0:02 0:21 ±0:02 0:21 ±0:02 
Annat hemarbete 0:10 ±0:01 0:09 ±0:01 0:09 ±0:01 0:08 ±0:01 0:09 ±0:01 0:08 ±0:01 
Resor i samband med hemarbete 0:30 ±0:02 0:28 ±0:02 0:29 ±0:01 0:24 ±0:02 0:31 ±0:03 0:26 ±0:02 
Hemarbete, totalt 3:58 ±0:08 4:34 ±0:08 4:08 ±0:06 2:35 ±0:07 3:37 ±0:08 2:52 ±0:06 

Personlig omvårdnad 8:44 ±0:05 9:44 ±0:05 9:01 ±0:04 8:12 ±0:06 9:38 ±0:07 8:37 ±0:05 
Måltider 1:18 ±0:02 1:50 ±0:03 1:28 ±0:02 1:10 ±0:03 1:45 ±0:03 1:20 ±0:02 
Resor i sb med personliga behov 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 .. .. 0:02 ±0:01 0:02 ±0:00 
Personliga behov, totalt 10:03 ±0:06 11:36 ±0:06 10:30 ±0:05 9:24 ±0:07 11:26 ±0:07 9:59 ±0:06 

Studier 0:27 ±0:05 0:11 ±0:03 0:22 ±0:04 0:20 ±0:05 0:08 ±0:02 0:17 ±0:04 
Resor i samband med studier 0:04 ±0:01 0:01 ±0:00 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 
Studier, totalt 0:31 ±0:05 0:12 ±0:03 0:26 ±0:04 0:23 ±0:05 0:08 ±0:02 0:18 ±0:04 

Idrott och friluftsliv 0:30 ±0:03 0:44 ±0:03 0:34 ±0:02 0:31 ±0:04 0:53 ±0:05 0:37 ±0:03 
Föreningsverksamhet m.m. 0:05 ±0:01 0:06 ±0:02 0:05 ±0:01 0:07 ±0:02 0:09 ±0:02 0:08 ±0:02 
Underhållning, kultur 0:05 ±0:01 0:09 ±0:02 0:06 ±0:01 0:04 ±0:01 0:09 ±0:02 0:05 ±0:01 
Social samvaro 0:57 ±0:04 1:41 ±0:06 1:10 ±0:03 0:46 ±0:04 1:36 ±0:07 1:00 ±0:04 
TV och radio 1:31 ±0:04 1:53 ±0:05 1:37 ±0:04 1:46 ±0:05 2:25 ±0:06 1:57 ±0:04 
Läsning 0:29 ±0:02 0:33 ±0:02 0:30 ±0:02 0:23 ±0:02 0:27 ±0:02 0:24 ±0:02 
Hobbies 0:14 ±0:02 0:19 ±0:02 0:16 ±0:02 0:25 ±0:03 0:37 ±0:04 0:28 ±0:03 
Övrig fri tid 0:21 ±0:03 0:25 ±0:03 0:22 ±0:02 0:17 ±0:02 0:24 ±0:03 0:19 ±0:02 
Resor i samband med fri tid 0:23 ±0:03 0:42 ±0:04 0:28 ±0:02 0:25 ±0:04 0:48 ±0:05 0:31 ±0:03 
Fri tid, totalt 4:34 ±0:08 6:32 ±0:08 5:08 ±0:07 4:43 ±0:10 7:29 ±0:10 5:31 ±0:08 

Övrigt, okodbart 0:08 ±0:02 0:06 ±0:01 0:07 ±0:02 0:07 ±0:02 0:07 ±0:02 0:07 ±0:01 
Totalt 24:00  24:00  24:00  24:00  24:00  24:00  
Antal dagboksdagar     4018      3081  
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Tabell B:2 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Procent med 95-
procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 

 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 57 ±2 16 ±2 45 ±2 73 ±2 19 ±2 57 ±2 
Arbetsresor 53 ±2 11 ±2 41 ±2 67 ±2 13 ±2 52 ±2 
Förvärvsarbete, totalt 57 ±2 16 ±2 45 ±2 73 ±2 19 ±2 58 ±2 

Hushållsarbete 95 ±1 96 ±1 95 ±1 77 ±2 83 ±2 79 ±2 
därav Matlagning 85 ±2 86 ±2 86 ±1 62 ±2 66 ±2 63 ±2 
 Diskning, avdukning 65 ±2 72 ±2 67 ±2 40 ±3 48 ±3 42 ±2 
 Städning av bostaden 61 ±2 69 ±2 63 ±2 34 ±2 45 ±3 37 ±2 
 Tvätt, strykning 38 ±2 41 ±2 39 ±2 9 ±1 13 ±2 10 ±1 

Underhållsarbete 36 ±2 40 ±2 37 ±2 28 ±2 43 ±2 33 ±2 
Omsorg om egna barn 35 ±2 31 ±2 34 ±2 25 ±2 24 ±2 25 ±2 
Omsorg om andra 15 ±2 17 ±2 15 ±1 10 ±2 12 ±2 11 ±1 
Inköp av varor och tjänster 57 ±2 47 ±2 54 ±2 43 ±3 43 ±3 43 ±2 
Annat hemarbete 35 ±2 27 ±2 33 ±2 25 ±2 23 ±2 24 ±2 
Resor i samband med hemarbete 67 ±2 57 ±2 64 ±2 57 ±3 56 ±3 57 ±2 
Hemarbete, totalt 99 ±1 99 ±1 99 ±0 92 ±1 93 ±1 92 ±1 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 99 ±1 99 ±0 99 ±0 96 ±1 98 ±1 97 ±1 
Resor i sb med personliga behov 5 ±1 5 ±1 5 ±1 6 ±1 7 ±1 6 ±1 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 11 ±1 7 ±1 10 ±1 7 ±1 5 ±1 7 ±1 
Resor i samband med studier 7 ±1 .. .. 5 ±1 4 ±1 1 ±0 3 ±1 
Studier, totalt 11 ±1 7 ±1 10 ±1 7 ±1 5 ±1 7 ±1 

Idrott och friluftsliv 35 ±2 47 ±2 38 ±2 31 ±2 43 ±3 34 ±2 
Föreningsverksamhet m.m. 5 ±1 5 ±1 5 ±1 6 ±1 6 ±1 6 ±1 
Underhållning, kultur 5 ±1 7 ±1 6 ±1 4 ±1 7 ±1 4 ±1 
Social samvaro 75 ±2 81 ±2 77 ±2 57 ±3 70 ±2 61 ±2 
TV och radio 81 ±2 80 ±2 81 ±2 83 ±2 85 ±2 84 ±2 
Läsning 57 ±2 56 ±2 57 ±2 46 ±3 47 ±3 46 ±2 
Hobbies 24 ±2 30 ±2 26 ±2 29 ±2 37 ±3 31 ±2 
Övrig fri tid 36 ±2 43 ±2 38 ±2 32 ±2 40 ±3 34 ±2 
Resor i samband med fri tid 38 ±2 55 ±2 43 ±2 38 ±3 57 ±3 44 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 99 ±0 99 ±0 98 ±1 99 ±0 99 ±1 

Övrigt, okodbart 17 ±2 15 ±2 16 ±1 16 ±2 14 ±2 15 ±2 
Totalt 100  100  100  100  100  100  
Antal dagboksdagar     4018      3081  
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Tabell B:3 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per 
dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7:33 ±0:10 5:46 ±0:26 7:02 ±0:11 8:28 ±0:10 5:34 ±0:29 7:38 ±0:12 
Arbetsresor 0:51 ±0:04 0:47 ±0:05 0:50 ±0:03 0:59 ±0:05 1:09 ±0:21 1:02 ±0:08 
Förvärvsarbete, totalt 8:20 ±0:11 6:15 ±0:29 7:44 ±0:12 9:21 ±0:11 6:13 ±0:32 8:27 ±0:13 

Hushållsarbete 1:54 ±0:04 2:31 ±0:05 2:05 ±0:03 1:04 ±0:03 1:34 ±0:04 1:13 ±0:03 
därav Matlagning 0:45 ±0:02 1:00 ±0:02 0:50 ±0:01 0:33 ±0:02 0:45 ±0:02 0:36 ±0:01 
 Diskning, avdukning 0:28 ±0:01 0:34 ±0:01 0:30 ±0:01 0:22 ±0:01 0:27 ±0:01 0:23 ±0:01 
 Städning av bostaden 0:44 ±0:03 0:55 ±0:03 0:48 ±0:02 0:36 ±0:04 0:54 ±0:04 0:41 ±0:03 
 Tvätt, strykning 0:42 ±0:03 0:46 ±0:03 0:43 ±0:02 0:33 ±0:06 0:39 ±0:05 0:35 ±0:04 

Underhållsarbete 0:52 ±0:05 1:04 ±0:05 0:56 ±0:04 1:37 ±0:11 1:57 ±0:09 1:43 ±0:08 
Omsorg om egna barn 1:39 ±0:07 1:34 ±0:07 1:37 ±0:06 1:09 ±0:06 1:19 ±0:07 1:12 ±0:05 
Omsorg om andra 0:56 ±0:09 1:02 ±0:08 0:58 ±0:07 1:13 ±0:18 1:08 ±0:12 1:11 ±0:13 
Inköp av varor och tjänster 0:51 ±0:03 0:54 ±0:03 0:52 ±0:03 0:49 ±0:04 0:48 ±0:04 0:49 ±0:03 
Annat hemarbete 0:27 ±0:02 0:32 ±0:03 0:29 ±0:02 0:31 ±0:04 0:40 ±0:05 0:34 ±0:04 
Resor i samband med hemarbete 0:44 ±0:02 0:48 ±0:03 0:46 ±0:02 0:42 ±0:02 0:54 ±0:04 0:45 ±0:02 
Hemarbete, totalt 4:01 ±0:08 4:37 ±0:07 4:11 ±0:06 2:49 ±0:08 3:52 ±0:08 3:07 ±0:06 

Personlig omvårdnad 8:44 ±0:05 9:44 ±0:05 9:01 ±0:04 8:12 ±0:06 9:39 ±0:07 8:37 ±0:05 
Måltider 1:19 ±0:02 1:51 ±0:03 1:29 ±0:02 1:13 ±0:03 1:47 ±0:03 1:23 ±0:02 
Resor i sb med personliga behov 0:25 ±0:06 0:27 ±0:06 0:26 ±0:05 0:26 ±0:08 0:29 ±0:05 0:27 ±0:06 
Personliga behov, totalt 10:03 ±0:06 11:36 ±0:06 10:30 ±0:05 9:24 ±0:07 11:27 ±0:07 9:59 ±0:06 

Studier 4:06 ±0:26 2:42 ±0:23 3:42 ±0:20 4:31 ±0:40 2:27 ±0:32 3:56 ±0:31 
Resor i samband med studier 1:00 ±0:09 0:45 ±0:13 0:56 ±0:08 0:57 ±0:10 1:15 ±0:25 1:02 ±0:10 
Studier, totalt 4:43 ±0:30 2:51 ±0:25 4:11 ±0:24 5:04 ±0:44 2:41 ±0:37 4:23 ±0:35 

Idrott och friluftsliv 1:26 ±0:06 1:34 ±0:05 1:28 ±0:05 1:42 ±0:08 2:02 ±0:08 1:48 ±0:07 
Föreningsverksamhet m.m. 1:40 ±0:17 2:29 ±0:34 1:54 ±0:15 1:56 ±0:20 2:22 ±0:22 2:04 ±0:16 
Underhållning, kultur 1:40 ±0:18 1:59 ±0:14 1:45 ±0:14 1:51 ±0:21 2:15 ±0:18 1:58 ±0:16 
Social samvaro 1:16 ±0:05 2:04 ±0:07 1:30 ±0:04 1:20 ±0:07 2:16 ±0:09 1:36 ±0:06 
TV och radio 1:51 ±0:04 2:20 ±0:05 2:00 ±0:04 2:07 ±0:05 2:51 ±0:06 2:20 ±0:05 
Läsning 0:51 ±0:03 0:58 ±0:03 0:53 ±0:03 0:51 ±0:04 0:58 ±0:03 0:53 ±0:04 
Hobbies 0:58 ±0:06 1:05 ±0:05 1:00 ±0:05 1:27 ±0:09 1:40 ±0:10 1:30 ±0:07 
Övrig fri tid 0:57 ±0:06 1:00 ±0:05 0:58 ±0:05 0:52 ±0:06 1:02 ±0:06 0:55 ±0:04 
Resor i samband med fri tid 1:00 ±0:06 1:16 ±0:06 1:05 ±0:05 1:05 ±0:08 1:24 ±0:07 1:10 ±0:06 
Fri tid, totalt 4:36 ±0:08 6:34 ±0:08 5:10 ±0:07 4:49 ±0:10 7:33 ±0:10 5:36 ±0:08 

Övrigt, okodbart 0:45 ±0:12 0:38 ±0:08 0:43 ±0:09 0:43 ±0:09 0:52 ±0:11 0:46 ±0:08 
Antal dagboksdagar     4018      3081  
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Tabell B:4 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 
95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 3:31 ±0:10 0:44 ±0:06 2:43 ±0:08 5:12 ±0:12 0:55 ±0:08 3:59 ±0:09 
Arbetsresor 0:22 ±0:02 0:04 ±0:01 0:17 ±0:01 0:34 ±0:03 0:08 ±0:02 0:26 ±0:02 
Förvärvsarbete, totalt 3:53 ±0:11 0:49 ±0:07 3:00 ±0:08 5:46 ±0:13 1:03 ±0:09 4:25 ±0:10 

Hushållsarbete 2:01 ±0:04 2:25 ±0:04 2:08 ±0:03 0:56 ±0:03 1:20 ±0:04 1:03 ±0:03 
därav Matlagning 0:43 ±0:02 0:53 ±0:02 0:46 ±0:01 0:22 ±0:01 0:31 ±0:02 0:25 ±0:01 
 Diskning, avdukning 0:20 ±0:01 0:25 ±0:01 0:22 ±0:01 0:10 ±0:01 0:14 ±0:01 0:11 ±0:01 
 Städning av bostaden 0:30 ±0:02 0:36 ±0:02 0:32 ±0:02 0:14 ±0:02 0:24 ±0:02 0:17 ±0:01 
 Tvätt, strykning 0:18 ±0:02 0:17 ±0:01 0:18 ±0:01 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 

Underhållsarbete 0:22 ±0:02 0:25 ±0:02 0:23 ±0:02 0:33 ±0:04 0:49 ±0:05 0:38 ±0:04 
Omsorg om egna barn 0:28 ±0:03 0:23 ±0:02 0:26 ±0:02 0:15 ±0:02 0:16 ±0:02 0:15 ±0:02 
Omsorg om andra 0:09 ±0:02 0:11 ±0:02 0:10 ±0:01 0:08 ±0:02 0:09 ±0:02 0:08 ±0:02 
Inköp av varor och tjänster 0:30 ±0:02 0:25 ±0:02 0:29 ±0:02 0:24 ±0:02 0:19 ±0:02 0:23 ±0:02 
Annat hemarbete 0:12 ±0:01 0:10 ±0:01 0:11 ±0:01 0:10 ±0:01 0:09 ±0:01 0:10 ±0:01 
Resor i samband med hemarbete 0:29 ±0:02 0:26 ±0:02 0:28 ±0:01 0:26 ±0:02 0:29 ±0:02 0:27 ±0:01 
Hemarbete, totalt 4:10 ±0:07 4:25 ±0:07 4:14 ±0:06 2:51 ±0:07 3:31 ±0:07 3:03 ±0:06 

Personlig omvårdnad 8:50 ±0:05 9:42 ±0:05 9:05 ±0:04 8:22 ±0:06 9:36 ±0:06 8:43 ±0:05 
Måltider 1:24 ±0:02 1:53 ±0:03 1:32 ±0:02 1:18 ±0:02 1:50 ±0:03 1:27 ±0:02 
Resor i sb med personliga behov 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 0:02 ±0:00 
Personliga behov, totalt 10:15 ±0:06 11:36 ±0:06 10:38 ±0:05 9:41 ±0:06 11:28 ±0:07 10:11 ±0:05 

Studier 0:23 ±0:04 0:09 ±0:02 0:19 ±0:03 0:17 ±0:04 0:07 ±0:02 0:14 ±0:03 
Resor i samband med studier 0:04 ±0:01 0:00 ±0:00 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 0:02 ±0:00 
Studier, totalt 0:26 ±0:04 0:10 ±0:02 0:22 ±0:03 0:20 ±0:04 0:07 ±0:02 0:16 ±0:03 

Idrott och friluftsliv 0:31 ±0:03 0:44 ±0:03 0:35 ±0:02 0:34 ±0:03 0:53 ±0:04 0:40 ±0:03 
Föreningsverksamhet m.m. 0:05 ±0:02 0:07 ±0:02 0:06 ±0:01 0:08 ±0:02 0:09 ±0:02 0:08 ±0:02 
Underhållning, kultur 0:05 ±0:01 0:08 ±0:02 0:06 ±0:01 0:04 ±0:01 0:09 ±0:02 0:05 ±0:01 
Social samvaro 0:59 ±0:04 1:39 ±0:05 1:10 ±0:03 0:47 ±0:04 1:33 ±0:06 1:00 ±0:04 
TV och radio 1:46 ±0:05 2:04 ±0:05 1:51 ±0:04 1:58 ±0:05 2:36 ±0:06 2:09 ±0:04 
Läsning 0:36 ±0:02 0:40 ±0:03 0:37 ±0:02 0:32 ±0:03 0:34 ±0:02 0:32 ±0:02 
Hobbies 0:18 ±0:02 0:25 ±0:03 0:20 ±0:02 0:26 ±0:03 0:37 ±0:04 0:29 ±0:03 
Övrig fri tid 0:25 ±0:03 0:28 ±0:03 0:26 ±0:02 0:23 ±0:03 0:29 ±0:03 0:25 ±0:03 
Resor i samband med fri tid 0:22 ±0:03 0:40 ±0:03 0:27 ±0:02 0:24 ±0:03 0:44 ±0:04 0:30 ±0:03 
Fri tid, totalt 5:07 ±0:08 6:55 ±0:08 5:38 ±0:07 5:15 ±0:09 7:44 ±0:10 5:58 ±0:08 

Övrigt, okodbart 0:09 ±0:03 0:06 ±0:01 0:08 ±0:02 0:07 ±0:02 0:08 ±0:02 0:07 ±0:01 
Totalt 24:00  24:00  24:00  24:00  24:00  24:00  
Antal dagboksdagar     4420      3535  
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Tabell B:5 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Procent med 95-
procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 47 ±2 13 ±1 37 ±2 62 ±2 17 ±2 49 ±2 
Arbetsresor 43 ±2 9 ±1 34 ±2 57 ±2 11 ±2 44 ±2 
Förvärvsarbete, totalt 47 ±2 13 ±1 37 ±2 62 ±2 17 ±2 49 ±2 

Hushållsarbete 96 ±1 96 ±1 96 ±1 78 ±2 84 ±2 80 ±2 
därav Matlagning 87 ±1 87 ±2 87 ±1 63 ±2 67 ±2 64 ±2 
 Diskning, avdukning 68 ±2 74 ±2 70 ±2 41 ±2 49 ±2 43 ±2 
 Städning av bostaden 64 ±2 69 ±2 66 ±2 37 ±2 45 ±2 40 ±2 
 Tvätt, strykning 38 ±2 37 ±2 38 ±2 9 ±1 11 ±2 9 ±1 

Underhållsarbete 39 ±2 41 ±2 39 ±2 32 ±2 43 ±2 35 ±2 
Omsorg om egna barn 28 ±2 25 ±2 27 ±2 21 ±2 20 ±2 21 ±2 
Omsorg om andra 15 ±2 17 ±2 16 ±1 12 ±2 13 ±2 12 ±1 
Inköp av varor och tjänster 55 ±2 44 ±2 52 ±2 46 ±2 40 ±2 44 ±2 
Annat hemarbete 37 ±2 29 ±2 35 ±2 29 ±2 23 ±2 27 ±2 
Resor i samband med hemarbete 65 ±2 55 ±2 62 ±2 59 ±2 54 ±2 58 ±2 
Hemarbete, totalt 99 ±1 99 ±1 99 ±0 93 ±1 94 ±1 93 ±1 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 99 ±1 99 ±0 99 ±0 97 ±1 99 ±1 97 ±1 
Resor i sb med personliga behov 4 ±1 5 ±1 4 ±1 5 ±1 7 ±1 6 ±1 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 10 ±1 6 ±1 8 ±1 7 ±1 5 ±1 6 ±1 
Resor i samband med studier 6 ±1 1 ±0 5 ±1 4 ±1 1 ±0 3 ±1 
Studier, totalt 10 ±1 6 ±1 9 ±1 7 ±1 5 ±1 6 ±1 

Idrott och friluftsliv 37 ±2 48 ±2 40 ±2 35 ±2 46 ±2 38 ±2 
Föreningsverksamhet m.m. 5 ±1 6 ±1 5 ±1 7 ±1 7 ±1 7 ±1 
Underhållning, kultur 5 ±1 7 ±1 6 ±1 4 ±1 7 ±1 5 ±1 
Social samvaro 75 ±2 82 ±2 77 ±2 58 ±2 70 ±2 61 ±2 
TV och radio 83 ±2 83 ±2 83 ±1 85 ±2 87 ±2 85 ±1 
Läsning 63 ±2 61 ±2 62 ±2 52 ±2 51 ±2 52 ±2 
Hobbies 28 ±2 34 ±2 30 ±2 30 ±2 38 ±2 32 ±2 
Övrig fri tid 41 ±2 46 ±2 43 ±2 37 ±2 43 ±2 39 ±2 
Resor i samband med fri tid 37 ±2 53 ±2 42 ±2 37 ±2 55 ±2 42 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 100 ±0 100 ±0 99 ±1 99 ±0 99 ±0 

Övrigt, okodbart 18 ±2 14 ±2 16 ±1 16 ±2 14 ±2 16 ±2 
Totalt 100  100  100  100  100  100  
Antal dagboksdagar     4420      3535  
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Tabell B:6 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per 
dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7:30 ±0:10 5:46 ±0:26 7:00 ±0:11 8:25 ±0:10 5:29 ±0:28 7:34 ±0:12 
Arbetsresor 0:51 ±0:04 0:47 ±0:05 0:50 ±0:03 0:59 ±0:05 1:09 ±0:20 1:02 ±0:08 
Förvärvsarbete, totalt 8:17 ±0:11 6:15 ±0:29 7:42 ±0:12 9:17 ±0:11 6:07 ±0:30 8:23 ±0:13 

Hushållsarbete 2:07 ±0:04 2:30 ±0:04 2:13 ±0:03 1:12 ±0:04 1:35 ±0:04 1:18 ±0:03 
därav Matlagning 0:50 ±0:02 1:01 ±0:02 0:53 ±0:01 0:35 ±0:02 0:46 ±0:02 0:38 ±0:01 
 Diskning, avdukning 0:30 ±0:01 0:34 ±0:01 0:31 ±0:01 0:24 ±0:01 0:29 ±0:01 0:25 ±0:01 
 Städning av bostaden 0:46 ±0:03 0:53 ±0:03 0:48 ±0:02 0:38 ±0:04 0:52 ±0:04 0:42 ±0:03 
 Tvätt, strykning 0:47 ±0:04 0:46 ±0:03 0:47 ±0:03 0:37 ±0:07 0:39 ±0:05 0:38 ±0:05 

Underhållsarbete 0:56 ±0:05 1:01 ±0:05 0:57 ±0:04 1:43 ±0:10 1:54 ±0:09 1:46 ±0:08 
Omsorg om egna barn 1:39 ±0:07 1:34 ±0:07 1:37 ±0:06 1:09 ±0:06 1:19 ±0:07 1:12 ±0:05 
Omsorg om andra 1:00 ±0:09 1:06 ±0:09 1:02 ±0:07 1:09 ±0:14 1:12 ±0:11 1:10 ±0:10 
Inköp av varor och tjänster 0:54 ±0:03 0:54 ±0:04 0:54 ±0:03 0:53 ±0:04 0:48 ±0:04 0:51 ±0:03 
Annat hemarbete 0:31 ±0:03 0:32 ±0:03 0:31 ±0:02 0:33 ±0:04 0:40 ±0:05 0:35 ±0:03 
Resor i samband med hemarbete 0:44 ±0:02 0:47 ±0:03 0:45 ±0:02 0:44 ±0:02 0:52 ±0:03 0:47 ±0:02 
Hemarbete, totalt 4:13 ±0:07 4:29 ±0:07 4:18 ±0:06 3:05 ±0:07 3:45 ±0:07 3:17 ±0:06 

Personlig omvårdnad 8:50 ±0:05 9:42 ±0:05 9:05 ±0:04 8:22 ±0:06 9:36 ±0:06 8:43 ±0:05 
Måltider 1:25 ±0:02 1:53 ±0:03 1:33 ±0:02 1:20 ±0:02 1:51 ±0:03 1:29 ±0:02 
Resor i sb med personliga behov 0:26 ±0:06 0:26 ±0:05 0:26 ±0:05 0:27 ±0:07 0:30 ±0:05 0:28 ±0:06 
Personliga behov, totalt 10:15 ±0:06 11:36 ±0:06 10:38 ±0:05 9:41 ±0:06 11:28 ±0:07 10:12 ±0:05 

Studier 4:00 ±0:26 2:42 ±0:22 3:38 ±0:20 4:11 ±0:38 2:19 ±0:29 3:39 ±0:30 
Resor i samband med studier 0:58 ±0:09 0:45 ±0:13 0:54 ±0:08 0:56 ±0:10 1:15 ±0:25 1:01 ±0:10 
Studier, totalt 4:36 ±0:30 2:51 ±0:24 4:06 ±0:23 4:41 ±0:42 2:32 ±0:34 4:04 ±0:34 

Idrott och friluftsliv 1:24 ±0:06 1:31 ±0:05 1:26 ±0:05 1:38 ±0:07 1:57 ±0:07 1:43 ±0:06 
Föreningsverksamhet m.m. 1:47 ±0:20 2:14 ±0:30 1:55 ±0:16 1:57 ±0:23 2:10 ±0:21 2:01 ±0:17 
Underhållning, kultur 1:32 ±0:15 1:51 ±0:13 1:37 ±0:12 1:37 ±0:18 2:12 ±0:16 1:47 ±0:14 
Social samvaro 1:18 ±0:04 2:02 ±0:06 1:30 ±0:04 1:22 ±0:06 2:11 ±0:08 1:36 ±0:05 
TV och radio 2:08 ±0:05 2:29 ±0:05 2:14 ±0:04 2:19 ±0:05  3:00 ±0:06 2:31 ±0:04 
Läsning 0:58 ±0:03 1:05±0:04    1:00   ±0:03 1:02 ±0:04 1:05 ±0:04 1:03 ±0:04 
Hobbies 1:03 ±0:06 1:14 ±0:07 1:07 ±0:05 1:26 ±0:07 1:37 ±0:08 1:29 ±0:06 
Övrig fri tid 1:00 ±0:05 1:02 ±0:05 1:01 ±0:04 1:02 ±0:08 1:07 ±0:05 1:04 ±0:06 
Resor i samband med fri tid 0:59 ±0:06 1:15 ±0:05 1:04 ±0:04 1:04 ±0:07 1:21 ±0:06 1:09 ±0:06 
Fri tid, totalt 5:09 ±0:08 6:57 ±0:08 5:40 ±0:07 5:20 ±0:09 7:47 ±0:10 6:02 ±0:08 

Övrigt, okodbart 0:50 ±0:13 0:41 ±0:08 0:48 ±0:10 0:46 ±0:10 0:53 ±0:09 0:48 ±0:08 
Antal dagboksdagar     4420      3535  
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Tabell B:7 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar och 
minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Kvinnor        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 4:05 ±0:45 1:16 ±0:32 3:17 ±0:36 5:11 ±0:37 0:55 ±0:21 3:58 ±0:27 
Arbetsresor 0:22 ±0:05 0:06 ±0:03 0:18 ±0:04 0:36 ±0:06 0:07 ±0:03 0:28 ±0:05 
Förvärvsarbete, totalt 4:28 ±0:49 1:22 ±0:35 3:35 ±0:38 5:47 ±0:41 1:01 ±0:23 4:25 ±0:30 

Hushållsarbete  1:00 ±0:11 1:23 ±0:12 1:06 ±0:09 1:10 ±0:10 1:52 ±0:15 1:22 ±0:09 
därav Matlagning 0:23 ±0:04 0:26 ±0:05 0:24 ±0:03 0:29 ±0:04 0:38 ±0:06 0:31 ±0:03 
 Diskning, avdukning 0:10 ±0:03 0:13 ±0:03 0:11 ±0:02 0:12 ±0:02 0:17 ±0:03 0:13 ±0:02 
 Städning av bostaden 0:15 ±0:04 0:28 ±0:08 0:19 ±0:04 0:15 ±0:05 0:38 ±0:11 0:22 ±0:05 
 Tvätt, strykning 0:08 ±0:05 0:08 ±0:04 0:08 ±0:04 0:09 ±0:04 0:11 ±0:04 0:09 ±0:03 

Underhållsarbete 0:15 ±0:08 0:10 ±0:04 0:13 ±0:06 0:10 ±0:04 0:22 ±0:08 0:14 ±0:04 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv. .  . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra .. .. 0:13 ±0:06 0:07 ±0:04 0:08 ±0:05 0:05 ±0:02 0:07 ±0:04 
Inköp av varor och tjänster 0:24 ±0:06 0:25 ±0:08 0:24 ±0:05 0:27 ±0:07 0:30 ±0:07 0:28 ±0:05 
Annat hemarbete 0:08 ±0:03 0:06 ±0:03 0:07 ±0:03 0:06 ±0:02 0:07 ±0:03 0:06 ±0:02 
Resor i samband med hemarbete 0:18 ±0:06 0:29 ±0:11 0:21 ±0:05 0:24 ±0:05 0:26 ±0:07 0:24 ±0:05 
Hemarbete, totalt 2:09 ±0:19 2:46 ±0:22 2:20 ±0:15 2:25 ±0:18 3:22 ±0:21 2:42 ±0:15 

Personlig omvårdnad 9:01 ±0:23 9:59 ±0:20 9:18 ±0:18 9:15 ±0:16 10:17 ±0:15 9:33 ±0:13 
Måltider 1:06 ±0:08 1:40 ±0:11 1:16 ±0:07 1:10 ±0:07 1:40 ±0:09 1:19 ±0:06 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 
Personliga behov, totalt 10:10 ±0:25 11:41 ±0:24 10:36 ±0:20 10:26 ±0:18 11:59 ±0:18 10:52 ±0:14 

Studier 1:28 ±0:29 0:37 ±0:18 1:13 ±0:24 0:39 ±0:16 0:14 ±0:09 0:32 ±0:12 
Resor i samband med studier 0:13 ±0:06 .. .. 0:10 ±0:05 0:05 ±0:02 0:00 ±0:00 0:04 ±0:02 
Studier, totalt 1:41 ±0:33 0:40 ±0:19 1:23 ±0:27 0:44 ±0:18 0:14 ±0:09 0:35 ±0:14 

Idrott och friluftsliv 0:26 ±0:09 0:51 ±0:15 0:33 ±0:08 0:31 ±0:09 0:43 ±0:10 0:34 ±0:08 
Föreningsverksamhet m.m. 0:08 ±0:07 0:08 ±0:07 0:08 ±0:05 0:05 ±0:03 .. .. 0:05 ±0:03 
Underhållning, kultur 0:07 ±0:06 .. .. 0:07 ±0:05 0:07 ±0:06 0:13 ±0:07 0:09 ±0:05 
Social samvaro 1:18 ±0:18 2:17 ±0:25 1:35 ±0:16 0:55 ±0:11 2:08 ±0:21 1:16 ±0:10 
TV och radio 1:39 ±0:22 2:07 ±0:21 1:47 ±0:19 1:34 ±0:12 1:56 ±0:16 1:40 ±0:11 
Läsning 0:24 ±0:09 0:25 ±0:08 0:24 ±0:07 0:23 ±0:05 0:30 ±0:08 0:25 ±0:05 
Hobbies 0:21 ±0:09 0:20 ±0:07 0:21 ±0:07 0:13 ±0:05 0:11 ±0:04 0:13 ±0:04 
Övrig fri tid 0:24 ±0:13 0:21 ±0:14 0:23 ±0:11 0:21 ±0:10 0:28 ±0:11 0:23 ±0:10 
Resor i samband med fri tid 0:30 ±0:08 0:53 ±0:09 0:37 ±0:07 0:20 ±0:07  1:00 ±0:14 0:32 ±0:06 
Fri tid, totalt 5:18 ±0:33 7:28 ±0:33 5:55 ±0:29 4:30 ±0:24 7:15 ±0:28 5:17 ±0:20 

Övrigt, okodbart .. .. 0:03 ±0:02 .. .. .. .. 0:09 ±0:08 0:09 ±0:08 
Totalt (antal dagboksdagar) 24:00  24:00  24:00 (288) 24:00  24:00  24:00 (411) 
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Kvinnor            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb.  föräldrar (barn min. 7 år) 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 2:59 ±0:24 0:50 ±0:16 2:22 ±0:19 3:29 ±1:04 1:10 ±0:49 2:49 ±0:44 5:19 ±0:26 1:02 ±0:18 4:06 ±0:19 
 0:18 ±0:04 0:05 ±0:02 0:14 ±0:03 0:26 ±0:12 0:06 ±0:05 0:20 ±0:09 0:32 ±0:07 0:06 ±0:03 0:25 ±0:05 
 3:16 ±0:26 0:55 ±0:18 2:36 ±0:21 3:54 ±1:12 1:17 ±0:54 3:09 ±0:49 5:51 ±0:28 1:08 ±0:20 4:30 ±0:21 

 2:13 ±0:10 2:34 ±0:11 2:19 ±0:08 1:59 ±0:37 2:13 ±0:25 2:03 ±0:26 1:49 ±0:08 2:43 ±0:10 2:04 ±0:06 
 0:48 ±0:04 0:53 ±0:05 0:49 ±0:03 0:44 ±0:11 0:43 ±0:08 0:43 ±0:09 0:40 ±0:03 0:57 ±0:05 0:45 ±0:03 
 0:22 ±0:03 0:28 ±0:03 0:24 ±0:02 0:20 ±0:06 0:19 ±0:05 0:20 ±0:05 0:19 ±0:02 0:26 ±0:03 0:21 ±0:02 
 0:35 ±0:05 0:39 ±0:05 0:36 ±0:04 0:24 ±0:07 0:52 ±0:15 0:32 ±0:05 0:24 ±0:04 0:42 ±0:06 0:29 ±0:03 
 0:21 ±0:04 0:22 ±0:04 0:21 ±0:03 0:27 ±0:20 0:15 ±0:07 0:24 ±0:14 0:19 ±0:04 0:28 ±0:04 0:21 ±0:03 

 0:19 ±0:05 0:23 ±0:05 0:20 ±0:05 0:07 ±0:04 0:24 ±0:14 0:12 ±0:05 0:21 ±0:04 0:31 ±0:06 0:24 ±0:04 

 2:11 ±0:11 1:56 ±0:10 2:07 ±0:10 1:30 ±0:22 1:15 ±0:21 1:26 ±0:19 0:38 ±0:05 0:27 ±0:05 0:34 ±0:05 
 1:24 ±0:09 1:13 ±0:08 1:21 ±0:08 0:58 ±0:15 0:40 ±0:14 0:53 ±0:14 0:12 ±0:02 0:09 ±0:02 0:11 ±0:02 
 0:02 ±0:01 .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:06 ±0:02 0:01 ±0:00 0:04 ±0:01 
 0:20 ±0:04 0:23 ±0:04 0:21 ±0:03 0:10 ±0:05 0:18 ±0:10 0:13 ±0:05 .. .. .. .. 0:02 ±0:01 
 0:05 ±0:01 0:05 ±0:01 0:05 ±0:01 0:06 ±0:04 0:03 ±0:02 0:05 ±0:03 0:06 ±0:01 0:06 ±0:02 0:06 ±0:01 
 0:06 ±0:01 0:05 ±0:01 0:05 ±0:01 0:05 ±0:02 0:04 ±0:02 0:04 ±0:02 .. .. .. .. 0:01 ±0:00 
 .. .. 0:00 ±0:00 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:00 ±0:00 .. .. 0:02 ±0:01 0:00 ±0:00 .. .. 
 0:05 ±0:03 0:05 ±0:02 0:05 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:05 ±0:02 0:05 ±0:03 0:05 ±0:02 
 0:07 ±0:02 0:04 ±0:02 0:06 ±0:02 0:06 ±0:05 .. .. 0:06 ±0:05 0:04 ±0:02 0:03 ±0:02 0:04 ±0:02 

 0:03 ±0:02 0:04 ±0:02 0:04 ±0:02 0:02 ±0:01 0:05 ±0:04 0:03 ±0:02 0:05 ±0:02 0:10 ±0:04 0:07 ±0:02 
 0:29 ±0:07 0:33 ±0:06 0:30 ±0:05 0:26 ±0:15 0:33 ±0:14 0:28 ±0:10 0:30 ±0:05 0:28 ±0:05 0:29 ±0:04 
 0:09 ±0:02 0:08 ±0:02 0:09 ±0:01 0:10 ±0:04 0:10 ±0:07 0:10 ±0:04 0:10 ±0:02 0:11 ±0:03 0:11 ±0:02 
 0:40 ±0:04 0:32 ±0:05 0:37 ±0:03 0:46 ±0:12 0:36 ±0:10 0:44 ±0:09 0:34 ±0:04 0:32 ±0:05 0:33 ±0:04 
 6:05 ±0:20 6:09 ±0:17 6:06 ±0:17 4:59 ±0:48 5:17 ±0:53 5:04 ±0:38 4:06 ±0:14 5:01 ±0:16 4:22 ±0:12 

 8:43 ±0:11 9:28 ±0:11 8:56 ±0:09 8:25 ±0:27 10:06 ±0:32 8:54 ±0:22 8:26 ±0:10 9:46 ±0:11 8:49 ±0:08 
 1:21 ±0:05 1:49 ±0:05 1:29 ±0:04 1:11 ±0:12 1:31 ±0:11 1:17 ±0:09 1:15 ±0:05 1:47 ±0:06 1:25 ±0:04 
 .. .. 0:02 ±0:01 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 
 10:05 ±0:12 11:18 ±0:13 10:26 ±0:10 9:38 ±0:29 11:39 ±0:29 10:13 ±0:22 9:43 ±0:12 11:35 ±0:12 10:15 ±0:09 

 0:24 ±0:09 0:10 ±0:05 0:20 ±0:07 1:34 ±1:08 .. .. 1:09 ±0:49 0:20 ±0:08 0:12 ±0:06 0:17 ±0:07 
 0:04 ±0:02 .. .. 0:03 ±0:01 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:03 ±0:02 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 
 0:28 ±0:10 0:11 ±0:05 0:23 ±0:08 1:45 ±1:15 .. .. 1:17 ±0:54 0:23 ±0:10 0:12 ±0:06 0:20 ±0:08 

 0:26 ±0:07 0:34 ±0:07 0:28 ±0:06 0:12 ±0:08 0:22 ±0:08 0:15 ±0:06 0:29 ±0:06 0:43 ±0:07 0:33 ±0:05 
 0:04 ±0:03 0:03 ±0:02 0:03 ±0:02 0:00 ±0:00 .. .. 0:00 ±0:00 0:07 ±0:03 0:14 ±0:07 0:09 ±0:03 
 0:04 ±0:02 0:10 ±0:05 0:06 ±0:02 .. .. .. .. 0:02 ±0:01 0:04 ±0:02 0:09 ±0:03 0:05 ±0:02 
 0:54 ±0:07 1:27 ±0:12 1:03 ±0:06 1:08 ±0:24 1:27 ±0:37 1:14 ±0:19 0:45 ±0:07 1:33 ±0:12 0:59 ±0:06 
 1:28 ±0:08 1:42 ±0:09 1:32 ±0:07 1:14 ±0:17 2:04 ±0:36 1:28 ±0:17 1:14 ±0:07 1:38 ±0:09 1:21 ±0:06 
 0:16 ±0:03 0:20 ±0:03 0:17 ±0:02 0:17 ±0:08 0:16 ±0:07 0:17 ±0:07 0:27 ±0:04 0:31 ±0:04 0:28 ±0:03 
 0:08 ±0:03 0:11 ±0:03 0:09 ±0:02 0:14 ±0:09 0:13 ±0:07 0:14 ±0:07 0:08 ±0:02 0:16 ±0:05 0:11 ±0:02 
 0:18 ±0:04 0:18 ±0:04 0:18 ±0:03 0:14 ±0:08 0:18 ±0:10 0:15 ±0:07 0:16 ±0:04 0:20 ±0:04 0:17 ±0:03 
 0:21 ±0:05 0:35 ±0:09 0:25 ±0:05 0:17 ±0:11 0:48 ±0:23 0:26 ±0:10 0:19 ±0:06 0:35 ±0:07 0:24 ±0:05 
 3:58 ±0:15 5:21 ±0:18 4:22 ±0:13 3:38 ±0:33 5:30 ±0:49 4:10 ±0:24 3:48 ±0:15 5:59 ±0:17 4:26 ±0:13 

 0:08 ±0:03 0:05 ±0:02 0:07 ±0:02 0:05 ±0:03 0:11 ±0:08 0:07 ±0:03 0:08 ±0:04 0:04 ±0:02 0:07 ±0:03 
 24:00   24:00   24:00  (726) 24:00  24:00  24:00  (187) 24:00  24:00  24:00 (814) 
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Tabell B:7 (forts.) 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar och 
minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Kvinnor        
 Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 5:08 ±0:52 1:02 ±0:34 3:57 ±0:41 4:10 ±0:23 0:37 ±0:11 3:09 ±0:17 
Arbetsresor 0:37 ±0:22 0:05 ±0:03 0:28 ±0:16 0:24 ±0:03 0:03 ±0:01 0:18 ±0:02 
Förvärvsarbete, totalt 5:45 ±1:02 1:07 ±0:36 4:26 ±0:47 4:34 ±0:25 0:41 ±0:12 3:28 ±0:19 

Hushållsarbete 1:43 ±0:16 2:24 ±0:16 1:54 ±0:13 2:12 ±0:09 2:52 ±0:10 2:23 ±0:07 
därav Matlagning 0:37 ±0:05 0:50 ±0:07 0:41 ±0:04 0:45 ±0:04 1:07 ±0:05 0:51 ±0:03 
 Diskning, avdukning 0:16 ±0:03 0:24 ±0:04 0:18 ±0:03 0:22 ±0:02 0:29 ±0:03 0:24 ±0:02 
 Städning av bostaden 0:27 ±0:07 0:36 ±0:09 0:30 ±0:07 0:33 ±0:04 0:39 ±0:05 0:35 ±0:03 
 Tvätt, strykning 0:16 ±0:09 0:22 ±0:07 0:18 ±0:07 0:18 ±0:03 0:20 ±0:03 0:19 ±0:02 

Underhållsarbete 0:20 ±0:09 0:25 ±0:08 0:22 ±0:07 0:22 ±0:04 0:31 ±0:05 0:25 ±0:04 

Omsorg om egna barn 0:35 ±0:08 0:33 ±0:11 0:34 ±0:08 . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn 0:13 ±0:04 0:09 ±0:03 0:12 ±0:04 . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning 0:04 ±0:03 .. .. 0:03 ±0:02 . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. 0:01 ±0:00 . . . . . . 
 Samtal med barn 0:08 ±0:03 0:09 ±0:04 0:09 ±0:03 . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. 0:02 ±0:01 .. .. . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv. 0:02 ±0:01 0:07 ±0:06 0:03 ±0:02 . . . . . . 
 Annan omsorg om barn 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 . . . . . . 

Omsorg om andra 0:05 ±0:03 0:10 ±0:08 0:06 ±0:03 0:15 ±0:04 0:15 ±0:04 0:15 ±0:04 
Inköp av varor och tjänster 0:28 ±0:06 0:27 ±0:06 0:28 ±0:05 0:31 ±0:04 0:22 ±0:04 0:29 ±0:03 
Annat hemarbete 0:07 ±0:03 0:07 ±0:03 0:07 ±0:02 0:11 ±0:02 0:11 ±0:02 0:11 ±0:02 
Resor i samband med hemarbete 0:30 ±0:06 0:38 ±0:07 0:33 ±0:05 0:26 ±0:03 0:25 ±0:04 0:26 ±0:03 
Hemarbete, totalt 3:49 ±0:29 4:43 ±0:29 4:04 ±0:24 3:58 ±0:13 4:37 ±0:13 4:09 ±0:10 

Personlig omvårdnad 8:14 ±0:19 10:01 ±0:20 8:45 ±0:17 8:37 ±0:08 9:35 ±0:08 8:54 ±0:07 
Måltider 1:12 ±0:10 1:47 ±0:11 1:22 ±0:08 1:32 ±0:05 2:09 ±0:06 1:42 ±0:05 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 
Personliga behov, totalt 9:31 ±0:25 11:49 ±0:25 10:10 ±0:20 10:10 ±0:10 11:45 ±0:10 10:37 ±0:08 

Studier 0:20 ±0:14 .. .. 0:15 ±0:10 0:05 ±0:03 0:04 ±0:03 0:05 ±0:03 
Resor i samband med studier .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
Studier, totalt 0:22 ±0:15 .. .. 0:16 ±0:11 0:06 ±0:04 0:05 ±0:03 0:05 ±0:03 

Idrott och friluftsliv 0:39 ±0:17 0:35 ±0:09 0:37 ±0:14 0:34 ±0:06 0:50 ±0:06 0:39 ±0:05 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 0:03 ±0:02 0:05 ±0:03 0:04 ±0:01 
Underhållning, kultur .. .. 0:05 ±0:04 0:07 ±0:06 0:05 ±0:02 0:07 ±0:03 0:05 ±0:02 
Social samvaro 0:59 ±0:16 1:36 ±0:26 1:10 ±0:13 0:57 ±0:08 1:30 ±0:11 1:06 ±0:07 
TV och radio 1:24 ±0:15 1:51 ±0:18 1:32 ±0:14 1:41 ±0:07 2:01 ±0:09 1:47 ±0:07 
Läsning 0:27 ±0:07 0:31 ±0:08 0:28 ±0:06 0:42 ±0:05 0:44 ±0:05 0:43 ±0:04 
Hobbies 0:09 ±0:05 0:18 ±0:09 0:12 ±0:05 0:18 ±0:04 0:24 ±0:04 0:20 ±0:04 
Övrig fri tid 0:16 ±0:05 0:27 ±0:07 0:19 ±0:05 0:25 ±0:05 0:32 ±0:05 0:27 ±0:05 
Resor i samband med fri tid 0:29 ±0:19 0:49 ±0:15 0:35 ±0:14 0:21 ±0:04 0:32 ±0:05 0:24 ±0:04 
Fri tid, totalt 4:30 ±0:40 6:15 ±0:34 5:00 ±0:30 5:05 ±0:15 6:47 ±0:15 5:34 ±0:13 

Övrigt, okodbart 0:03 ±0:02 0:03 ±0:02 0:03 ±0:01 0:07 ±0:03 0:06 ±0:03 0:07 ±0:02 
Totalt (antal dagboksdagar) 24:00  24:00  24:00 (354) 24:00  24:00  24:00 (928) 
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Kvinnor            
Barnlösa 45-64 år ensamstående  65+ år sammanboende     65+ år ensamstående ________ 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 4:16 ±0:49 0:51 ±0:26 3:17 ±0:36 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 0:30 ±0:08 0:05 ±0:03 0:23 ±0:06 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 4:47 ±0:53 0:56 ±0:28 3:41 ±0:39 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 

 1:36 ±0:13 2:14 ±0:19 1:47 ±0:10 3:20 ±0:21 2:37 ±0:17 3:07 ±0:16 2:33 ±0:17 2:07 ±0:15 2:26 ±0:14 
 0:32 ±0:05 0:46 ±0:07 0:36 ±0:04 1:10 ±0:07 1:10 ±0:09 1:10 ±0:06 0:54 ±0:07 0:52 ±0:07 0:53 ±0:06 
 0:16 ±0:03 0:23 ±0:04 0:18 ±0:03 0:32 ±0:05 0:28 ±0:05 0:31 ±0:04 0:28 ±0:05 0:30 ±0:05 0:29 ±0:04 
 0:29 ±0:07 0:35 ±0:08 0:31 ±0:05 0:50 ±0:12 0:28 ±0:07 0:44 ±0:09 0:30 ±0:09 0:29 ±0:07 0:29 ±0:07 
 0:11 ±0:04 0:13 ±0:04 0:11 ±0:03 0:31 ±0:11 0:12 ±0:05 0:25 ±0:08 0:21 ±0:08 0:04 ±0:03 0:16 ±0:05 

 0:22 ±0:08 0:32 ±0:11 0:25 ±0:07 0:27 ±0:07 0:22 ±0:10 0:25 ±0:06 0:39 ±0:14 0:22 ±0:08 0:34 ±0:12 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 0:12 ±0:07 0:18 ±0:09 0:14 ±0:06 0:13 ±0:07 0:12 ±0:08 0:13 ±0:06 0:13 ±0:09 0:13 ±0:09 0:13 ±0:08 
 0:29 ±0:07 0:24 ±0:07 0:28 ±0:05 0:35 ±0:11 0:18 ±0:09 0:30 ±0:08 0:34 ±0:10 0:20 ±0:07 0:30 ±0:08 
 0:12 ±0:05 0:07 ±0:03 0:11 ±0:04 0:16 ±0:06 0:09 ±0:03 0:14 ±0:04 0:23 ±0:09 0:16 ±0:06 0:21 ±0:07 
 0:28 ±0:07 0:20 ±0:05 0:26 ±0:05 0:24 ±0:06 0:14 ±0:05 0:21 ±0:05 0:24 ±0:07 0:23 ±0:08 0:24 ±0:06 
 3:19 ±0:24 3:55 ±0:26 3:30 ±0:19 5:15 ±0:26 3:51 ±0:21 4:51 ±0:20 4:46 ±0:30 3:40 ±0:28 4:27 ±0:26 

 9:01 ±0:20 9:27 ±0:18 9:08 ±0:17 9:11 ±0:15 9:32 ±0:14 9:17 ±0:13 9:26 ±0:29 9:34 ±0:30 9:28 ±0:28 
 1:10 ±0:08 1:42 ±0:09 1:19 ±0:07 1:55 ±0:09 2:22 ±0:13 2:03 ±0:08 1:38 ±0:11 1:42 ±0:10 1:39 ±0:09 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
 10:12 ±0:23 11:11 ±0:20 10:29 ±0:18 11:07 ±0:18 11:54 ±0:20 11:20 ±0:16 11:05 ±0:30 11:17 ±0:29 11:08 ±0:28 

 .. .. .. .. 0:07 ±0:06 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. .. .. 
 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 .. .. .. .. 0:09 ±0:08 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. .. .. 

 0:27 ±0:09 0:56 ±0:14 0:35 ±0:08 0:41 ±0:15 0:45 ±0:11 0:42 ±0:11 0:33 ±0:13 0:38 ±0:15 0:35 ±0:10 
 0:09 ±0:07 .. .. 0:08 ±0:05 .. .. .. .. 0:10 ±0:09 .. .. 0:13 ±0:09 0:06 ±0:04 
 .. .. 0:10 ±0:07 0:06 ±0:03 .. .. .. .. 0:04 ±0:03 .. .. 0:09 ±0:06 0:05 ±0:03 
 1:00 ±0:13 1:46 ±0:19 1:13 ±0:12 1:14 ±0:18 1:37 ±0:20 1:20 ±0:14 0:57 ±0:12 1:26 ±0:18 1:05 ±0:11 
 1:40 ±0:16 2:02 ±0:18 1:46 ±0:14 2:34 ±0:21 2:39 ±0:21 2:35 ±0:19 3:13 ±0:26 3:00 ±0:23 3:09 ±0:22 
 0:44 ±0:09 0:49 ±0:12 0:45 ±0:09 1:06 ±0:13 1:12 ±0:11 1:08 ±0:11 1:04 ±0:12 1:12 ±0:14 1:06 ±0:12 
 0:23 ±0:11 0:30 ±0:10 0:25 ±0:10 0:34 ±0:12 0:47 ±0:14 0:37 ±0:10 0:36 ±0:11 0:51 ±0:20 0:40 ±0:11 
 0:29 ±0:11 0:34 ±0:12 0:30 ±0:10 0:33 ±0:10 0:36 ±0:11 0:34 ±0:09 0:49 ±0:12 0:46 ±0:14 0:48 ±0:11 
 0:35 ±0:17 0:55 ±0:21 0:41 ±0:14 0:16 ±0:08 0:27 ±0:11 0:20 ±0:07 0:20 ±0:10 0:36 ±0:14 0:25 ±0:08 
 5:30 ±0:34 7:48 ±0:33 6:09 ±0:28 7:13 ±0:30 8:13 ±0:30 7:30 ±0:25 7:38 ±0:35 8:51 ±0:32 7:59 ±0:30 

 0:03 ±0:02 0:04 ±0:03 0:03 ±0:01 0:11 ±0:07 .. .. 0:09 ±0:05 .. .. 0:09 ±0:08 0:14 ±0:13 
 24:00  24:00  24:00  (258) 24:00  24:00  24:00  (223) 24:00  24:00  24:00  (175) 
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Tabell B:7 (forts.) 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar och 
minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Män        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 5:52 ±0:34 0:56 ±0:22 4:27 ±0:26 7:08 ±0:41 1:18 ±0:28 5:28 ±0:31 
Arbetsresor 0:35 ±0:05 0:05 ±0:02 0:27 ±0:04 0:46 ±0:09 0:11 ±0:06 0:36 ±0:07 
Förvärvsarbete, totalt 6:27 ±0:37 1:02 ±0:24 4:54 ±0:28 7:54 ±0:44 1:29 ±0:30 6:04 ±0:34 

Hushållsarbete 0:44 ±0:07 0:57 ±0:08 0:48 ±0:06 0:32 ±0:05 1:07 ±0:10 0:42 ±0:05 
därav Matlagning 0:17 ±0:03 0:24 ±0:04 0:19 ±0:03 0:16 ±0:03 0:26 ±0:05 0:18 ±0:03 
 Diskning, avdukning 0:07 ±0:02 0:09 ±0:03 0:08 ±0:02 0:05 ±0:01 0:10 ±0:02 0:06 ±0:01 
 Städning av bostaden 0:13 ±0:05 0:15 ±0:04 0:13 ±0:04 0:08 ±0:03 0:24 ±0:07 0:12 ±0:03 
 Tvätt, strykning 0:04 ±0:02 0:07 ±0:03 0:04 ±0:02 0:03 ±0:02 0:05 ±0:02 0:03 ±0:02 

Underhållsarbete 0:15 ±0:10 0:18 ±0:09 0:16 ±0:08 0:19 ±0:06 0:36 ±0:11 0:23 ±0:06 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m.  . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 0:05 ±0:04 0:07 ±0:05 0:06 ±0:03 0:05 ±0:03 0:07 ±0:05 0:05 ±0:03 
Inköp av varor och tjänster 0:22 ±0:07 0:18 ±0:06 0:21 ±0:05 0:19 ±0:06 0:24 ±0:05 0:20 ±0:05 
Annat hemarbete 0:04 ±0:02 0:04 ±0:03 0:04 ±0:02 0:04 ±0:02 0:05 ±0:03 0:04 ±0:02 
Resor i samband med hemarbete 0:17 ±0:04 0:22 ±0:06 0:18 ±0:03 0:21 ±0:05 0:30 ±0:07 0:23 ±0:04 
Hemarbete, totalt 1:48 ±0:17 2:10 ±0:18 1:54 ±0:15 1:38 ±0:15 2:49 ±0:19 1:59 ±0:13 

Personlig omvårdnad 8:22 ±0:16 10:02 ±0:22 8:51 ±0:13 8:22 ±0:18 10:11 ±0:20 8:53 ±0:15 
Måltider 1:03 ±0:07 1:30 ±0:09 1:11 ±0:06 0:59 ±0:07 1:28 ±0:07 1:07 ±0:06 
Resor i sb med personliga behov 0:03 ±0:02 0:03 ±0:01 0:03 ±0:02 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 
Personliga behov, totalt 9:28 ±0:17 11:35 ±0:22 10:04 ±0:14 9:23 ±0:19 11:41 ±0:22 10:03 ±0:16 

Studier 0:52 ±0:19 0:22 ±0:10 0:43 ±0:15 0:31 ±0:16 0:08 ±0:06 0:24 ±0:12 
Resor i samband med studier 0:06 ±0:03 0:03 ±0:02 0:05 ±0:02 0:03 ±0:02 0:00 ±0:00 .. .. 
Studier, totalt 0:58 ±0:21 0:25 ±0:11 0:48 ±0:17 0:34 ±0:17 0:08 ±0:06 0:27 ±0:13 

Idrott och friluftsliv 0:31 ±0:08 0:58 ±0:13 0:39 ±0:08 0:37 ±0:15 0:38 ±0:11 0:38 ±0:11 
Föreningsverksamhet m.m. 0:03 ±0:02 0:06 ±0:04 0:04 ±0:02 0:04 ±0:03 0:10 ±0:07 0:06 ±0:03 
Underhållning, kultur 0:04 ±0:03 0:12 ±0:07 0:06 ±0:03 .. .. 0:17 ±0:10 0:09 ±0:04 
Social samvaro 1:05 ±0:16 2:18 ±0:22 1:26 ±0:14 0:43 ±0:12 2:12 ±0:24 1:08 ±0:11 
TV och radio 1:41 ±0:13 2:23 ±0:18 1:53 ±0:12 1:41 ±0:14 2:18 ±0:16 1:51 ±0:11 
Läsning 0:16 ±0:05 0:20 ±0:05 0:17 ±0:04 0:15 ±0:05 0:19 ±0:05 0:16 ±0:04 
Hobbies 0:38 ±0:11 1:05 ±0:15 0:46 ±0:10 0:25 ±0:10 0:30 ±0:11 0:26 ±0:09 
Övrig fri tid 0:14 ±0:04 0:19 ±0:05 0:16 ±0:03 0:14 ±0:05 0:24 ±0:10 0:17 ±0:05 
Resor i samband med fri tid 0:36 ±0:13 1:05 ±0:13 0:44 ±0:10 0:23 ±0:10 0:56 ±0:13 0:32 ±0:08 
Fri tid, totalt 5:09 ±0:26 8:45 ±0:29 6:10 ±0:22 4:28 ±0:28 7:45 ±0:29 5:24 ±0:23 

Övrigt, okodbart 0:11 ±0:07 0:04 ±0:02 0:09 ±0:05 0:03 ±0:02 0:07 ±0:05 0:04 ±0:02 
Totalt (antal dagboksdagar) 24:00  24:00  24:00  (467) 24:00  24:00  24:00  (351) 
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Män            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn min. 7 år)  
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 6:25 ±0:31 1:05 ±0:21 4:54 ±0:24 .. .. .. .. .. .. 6:41 ±0:31 1:11 ±0:20 5:07 ±0:23 
 0:44 ±0:13 0:12 ±0:10 0:35 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 0:42 ±0:06 0:07 ±0:02 0:32 ±0:05 
 7:09 ±0:34 1:16 ±0:24 5:28 ±0:27 .. .. .. .. .. .. 7:23 ±0:33 1:18 ±0:22 5:39 ±0:25 

 0:53 ±0:08 1:23 ±0:10 1:02 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:51 ±0:06 1:34 ±0:10 1:03 ±0:05 
 0:24 ±0:04 0:29 ±0:04 0:25 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:22 ±0:03 0:33 ±0:04 0:25 ±0:03 
 0:11 ±0:02 0:15 ±0:02 0:12 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:11 ±0:02 0:16 ±0:02 0:12 ±0:02 
 0:13 ±0:05 0:29 ±0:06 0:17 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:11 ±0:03 0:29 ±0:06 0:16 ±0:03 
 0:03 ±0:02 0:05 ±0:02 0:03 ±0:01 .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 0:05 ±0:02 0:03 ±0:01 

 0:28 ±0:08 1:00 ±0:12 0:37 ±0:08 .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:07 1:02 ±0:12 0:35 ±0:06 

 1:04 ±0:08 1:13 ±0:09 1:06 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:21 ±0:05 0:21 ±0:05 0:21 ±0:04 
 0:32 ±0:04 0:32 ±0:05 0:32 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:06 ±0:01 0:05 ±0:01 0:06 ±0:01 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:02 .. .. 0:03 ±0:01 
 0:17 ±0:04 0:23 ±0:04 0:19 ±0:03 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 
 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 .. .. .. .. .. .. 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 
 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 0:04 ±0:03 0:08 ±0:06 0:05 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:02 0:08 ±0:03 0:05 ±0:02 
 0:03 ±0:02 0:03 ±0:02 0:03 ±0:01 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 .. .. 0:05 ±0:03 0:05 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:02 0:07 ±0:03 0:05 ±0:02 
 0:21 ±0:04 0:24 ±0:05 0:22 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:19 ±0:04 0:24 ±0:05 0:20 ±0:03 
 0:09 ±0:04 0:09 ±0:03 0:09 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:08 ±0:02 0:13 ±0:04 0:10 ±0:02 
 0:28 ±0:04 0:31 ±0:06 0:29 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:27 ±0:04 0:42 ±0:08 0:31 ±0:04 
 3:28 ±0:18 4:45 ±0:19 3:50 ±0:16 .. .. .. .. .. .. 2:34 ±0:14 4:22 ±0:19 3:05 ±0:12 

 8:08 ±0:14 9:17 ±0:14 8:27 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 7:56 ±0:11 9:31 ±0:11 8:23 ±0:09 
 1:09 ±0:06 1:55 ±0:07 1:22 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 1:14 ±0:06 1:51 ±0:07 1:24 ±0:05 
 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 
 9:19 ±0:15 11:14 ±0:15 9:52 ±0:13 .. .. .. .. .. .. 9:11 ±0:13 11:24 ±0:13 9:49 ±0:10 

 0:12 ±0:08 .. .. 0:09 ±0:06 .. .. .. .. .. .. 0:09 ±0:06 .. .. 0:08 ±0:05 
 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 0:13 ±0:08 .. .. 0:10 ±0:06 .. .. .. .. .. .. 0:11 ±0:07 .. .. 0:09 ±0:06 

 0:20 ±0:06 0:42 ±0:09 0:26 ±0:06 .. .. .. .. .. .. 0:34 ±0:08 0:53 ±0:11 0:39 ±0:07 
 0:06 ±0:04 0:08 ±0:04 0:07 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:11 ±0:05 0:13 ±0:06 0:11 ±0:04 
 0:03 ±0:02 0:09 ±0:05 0:04 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:03 0:10 ±0:04 0:06 ±0:03 
 0:36 ±0:08 1:23 ±0:13 0:50 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:42 ±0:09 1:13 ±0:12 0:51 ±0:07 
 1:35 ±0:10 2:19 ±0:14 1:47 ±0:09 .. .. .. .. .. .. 1:39 ±0:10 2:14 ±0:12 1:49 ±0:09 
 0:14 ±0:03 0:19 ±0:04 0:16 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:21 ±0:04 0:26 ±0:05 0:23 ±0:03 
 0:20 ±0:06 0:25 ±0:06 0:22 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 0:20 ±0:05 0:23 ±0:05 0:21 ±0:04 
 0:11 ±0:06 0:19 ±0:05 0:14 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:16 ±0:05 0:28 ±0:08 0:19 ±0:04 
 0:16 ±0:05 0:48 ±0:10 0:25 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 0:26 ±0:09 0:42 ±0:10 0:31 ±0:07 
 3:43 ±0:18 6:31 ±0:21 4:31 ±0:15 .. .. .. .. .. .. 4:32 ±0:23 6:43 ±0:23 5:10 ±0:19 

 0:09 ±0:03 0:11 ±0:06 0:09 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:08 ±0:03 0:08 ±0:04 0:08 ±0:03 
 24:00  24:00  24:00  (588) .. .. .. ..  .. .. 24:00  24:00  24:00  (575) 
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Tabell B:7 (forts.) 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar och 
minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Män        
 Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. .. .. .. .. .. .. 5:42 ±0:30 1:01 ±0:19 4:22 ±0:23 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. 0:39 ±0:07 0:13 ±0:09 0:32 ±0:06 
Förvärvsarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 6:22 ±0:33 1:14 ±0:22 4:54 ±0:26 

Hushållsarbete .. .. .. .. .. .. 0:48 ±0:06 1:15 ±0:08 0:56 ±0:05 
därav Matlagning .. .. .. .. .. .. 0:19 ±0:02 0:30 ±0:04 0:22 ±0:02 
 Diskning, avdukning .. .. .. .. .. .. 0:07 ±0:01 0:12 ±0:02 0:09 ±0:01 
 Städning av bostaden .. .. .. .. .. .. 0:13 ±0:03 0:24 ±0:05 0:16 ±0:03 
 Tvätt, strykning .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 

Underhållsarbete .. .. .. .. .. .. 0:44 ±0:10 1:08 ±0:12 0:51 ±0:08 

Omsorg om egna barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Samtal med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Annan omsorg om barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 

Omsorg om andra .. .. .. .. .. .. 0:14 ±0:07 0:15 ±0:05 0:15 ±0:06 
Inköp av varor och tjänster .. .. .. .. .. .. 0:22 ±0:04 0:18 ±0:03 0:21 ±0:03 
Annat hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:11 ±0:03 0:14 ±0:04 0:12 ±0:03 
Resor i samband med hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:24 ±0:04 0:32 ±0:05 0:26 ±0:03 
Hemarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 2:43 ±0:16 3:43 ±0:16 3:00 ±0:14 

Personlig omvårdnad .. .. .. .. .. .. 8:07 ±0:15 9:18 ±0:12 8:27 ±0:12 
Måltider .. .. .. .. .. .. 1:24 ±0:06 1:58 ±0:06 1:34 ±0:05 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 
Personliga behov, totalt .. .. .. .. .. .. 9:31 ±0:16 11:17 ±0:14 10:02 ±0:13 

Studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband med studier .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Studier, totalt .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 

Idrott och friluftsliv .. .. .. .. .. .. 0:36 ±0:07 1:05 ±0:11 0:44 ±0:06 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. .. .. 0:05 ±0:03 0:08 ±0:05 0:06 ±0:03 
Underhållning, kultur .. .. .. .. .. .. 0:03 ±0:02 0:05 ±0:03 0:04 ±0:02 
Social samvaro .. .. .. .. .. .. 0:49 ±0:08 1:25 ±0:12 0:59 ±0:07 
TV och radio .. .. .. .. .. .. 2:04 ±0:10 2:35 ±0:12 2:13 ±0:09 
Läsning .. .. .. .. .. .. 0:35 ±0:07 0:42 ±0:05 0:37 ±0:06 
Hobbies .. .. .. .. .. .. 0:20 ±0:06 0:31 ±0:07 0:23 ±0:05 
Övrig fri tid .. .. .. .. .. .. 0:21 ±0:04 0:30 ±0:05 0:24 ±0:04 
Resor i samband med fri tid .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:07 0:38 ±0:09 0:29 ±0:06 
Fri tid, totalt .. .. .. .. .. .. 5:18 ±0:20 7:40 ±0:21 5:59 ±0:17 

Övrigt, okodbart .. .. .. .. .. .. 0:03 ±0:01 0:04 ±0:02 0:03 ±0:01 
Totalt (antal dagboksdagar) .. .. .. .. .. .. 24:00  24:00  24:00  (743) 
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Män            
Barnlösa 45-64 år ensamstående  65+ år sammanboende   65+ år ensamstående___________ 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 5:40 ±0:54 0:42 ±0:25 4:15 ±0:40 0:21 ±0:14 .. .. 0:19 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 
 0:36 ±0:09 0:04 ±0:03 0:27 ±0:06 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 6:16 ±0:58 0:46 ±0:27 4:42 ±0:43 0:23 ±0:15 0:14 ±0:13 0:20 ±0:13 .. .. .. .. .. .. 

 1:20 ±0:16 1:36 ±0:15 1:24 ±0:13 1:19 ±0:13 1:23 ±0:17 1:20 ±0:12 1:59 ±0:22 2:00 ±0:20 1:59 ±0:20 
 0:30 ±0:05 0:42 ±0:07 0:34 ±0:05 0:25 ±0:05 0:33 ±0:10 0:28 ±0:06 0:43 ±0:08 0:52 ±0:09 0:45 ±0:07 
 0:09 ±0:03 0:16 ±0:04 0:11 ±0:03 0:15 ±0:04 0:17 ±0:05 0:15 ±0:04 0:23 ±0:06 0:29 ±0:06 0:25 ±0:05 
 0:20 ±0:10 0:23 ±0:07 0:21 ±0:07 0:21 ±0:07 0:20 ±0:07 0:20 ±0:05 0:30 ±0:13 0:27 ±0:13 0:29 ±0:11 
 0:08 ±0:04 0:05 ±0:03 0:07 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:08 ±0:05 .. .. 0:07 ±0:04 

 0:35 ±0:18 0:54 ±0:17 0:40 ±0:15 1:07 ±0:20 0:45 ±0:15 1:01 ±0:18 0:46 ±0:20 0:31 ±0:14 0:42 ±0:17 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 0:10 ±0:08 0:10 ±0:07 0:10 ±0:07 0:11 ±0:06 0:13 ±0:07 0:12 ±0:05 0:13 ±0:09 .. .. 0:12 ±0:08 
 0:27 ±0:08 0:18 ±0:06 0:24 ±0:06 0:39 ±0:09 0:09 ±0:04 0:31 ±0:07 0:36 ±0:15 0:19 ±0:08 0:31 ±0:11 
 0:08 ±0:04 0:11 ±0:06 0:08 ±0:04 0:19 ±0:05 0:12 ±0:07 0:17 ±0:05 0:19 ±0:10 0:06 ±0:03 0:15 ±0:07 
 0:22 ±0:07 0:24 ±0:07 0:23 ±0:05 0:42 ±0:08 0:16 ±0:05 0:34 ±0:06 0:29 ±0:08 0:20 ±0:09 0:27 ±0:06 
 3:01 ±0:32 3:33 ±0:27 3:10 ±0:26 4:17 ±0:26 2:57 ±0:23 3:54 ±0:22 4:23 ±0:34 3:25 ±0:28 4:06 ±0:30 

 8:21 ±0:25 9:34 ±0:23 8:42 ±0:21 9:10 ±0:16 9:27 ±0:15 9:15 ±0:14 9:13 ±0:22 9:14 ±0:23 9:13 ±0:20 
 1:01 ±0:08 1:42 ±0:15 1:13 ±0:08 2:01 ±0:08 2:24 ±0:13 2:08 ±0:08 1:40 ±0:11 1:47 ±0:11 1:42 ±0:09 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
 9:23 ±0:26 11:20 ±0:27 9:57 ±0:21 11:12 ±0:18 11:53 ±0:19 11:24 ±0:17 10:55 ±0:24 11:01 ±0:24 10:57 ±0:22 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 0:26 ±0:12 0:52 ±0:16 0:33 ±0:11 0:51 ±0:10 0:55 ±0:12 0:52 ±0:09 0:41 ±0:15 1:02 ±0:19 0:47 ±0:13 
 .. .. 0:06 ±0:05 0:09 ±0:08 0:15 ±0:12 0:10 ±0:07 0:13 ±0:09 .. .. .. .. 0:05 ±0:04 
 .. .. .. .. 0:03 ±0:02 .. .. 0:07 ±0:06 0:04 ±0:02 .. .. 0:10 ±0:08 0:06 ±0:04 
 0:44 ±0:15 1:31 ±0:25 0:58 ±0:13 0:46 ±0:14 1:10 ±0:16 0:53 ±0:11 1:14 ±0:26 1:12 ±0:16 1:13 ±0:20 
 1:54 ±0:22 2:57 ±0:30 2:12 ±0:22 3:04 ±0:18 3:27 ±0:22 3:10 ±0:17 2:52 ±0:26 3:39 ±0:29 3:06 ±0:24 
 0:46 ±0:13 0:43 ±0:10 0:45 ±0:10 1:16 ±0:13 1:08 ±0:12 1:14 ±0:11 1:17 ±0:16 1:00 ±0:13 1:12 ±0:14 
 0:17 ±0:07 0:36 ±0:11 0:22 ±0:07 0:29 ±0:09 0:36 ±0:12 0:31 ±0:09 0:30 ±0:14 0:36 ±0:17 0:32 ±0:14 
 0:31 ±0:13 0:35 ±0:12 0:32 ±0:12 0:55 ±0:22 0:47 ±0:10 0:53 ±0:16 1:03 ±0:17 1:06 ±0:20 1:04 ±0:17 
 0:20 ±0:07 0:40 ±0:17 0:26 ±0:08 0:19 ±0:08 0:25 ±0:08 0:21 ±0:06 0:20 ±0:07 0:26 ±0:10 0:21 ±0:06 
 5:09 ±0:37 8:06 ±0:37 5:59 ±0:31 7:57 ±0:30 8:45 ±0:30 8:10 ±0:26 8:07 ±0:42 9:18 ±0:34 8:27 ±0:36 

 0:08 ±0:05 0:13 ±0:10 0:09 ±0:05 .. .. 0:09 ±0:06 0:08 ±0:06 0:15 ±0:12 0:14 ±0:12 0:14 ±0:10 
 24:00  24:00  24:00  (202) 24:00  24:00  24:00  (289) 24:00  24:00  24:00  (159) 
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Tabell B:8 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Kvinnor        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 51 ±9 18 ±6 42 ±7 63 ±7 16 ±5 49 ±5 
Arbetsresor 49 ±9 13 ±6 39 ±7 61 ±7 12 ±5 47 ±5 
Förvärvsarbete, totalt 51 ±9 18 ±6 42 ±7 63 ±7 16 ±5 49 ±5 

Hushållsarbete 88 ±5 86 ±6 87 ±4 89 ±4 91 ±4 89 ±4 
därav Matlagning 77 ±7 71 ±8 75 ±6 78 ±6 72 ±6 76 ±5 
 Diskning, avdukning 42 ±8 52 ±9 45 ±7 47 ±7 61 ±7 51 ±6 
 Städning av bostaden 46 ±8 55 ±9 49 ±7 38 ±7 60 ±7 44 ±6 
 Tvätt, strykning 16 ±6 19 ±7 17 ±5 19 ±6 27 ±6 21 ±4 

Underhållsarbete 22 ±7 22 ±7 22 ±6 26 ±6 35 ±7 28 ±5 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 5 ±3 17 ±6 9 ±3 13 ±5 14 ±5 13 ±4 
Inköp av varor och tjänster 57 ±8 48 ±9 54 ±6 56 ±7 55 ±7 56 ±5 
Annat hemarbete 28 ±8 20 ±7 26 ±6 27 ±6 22 ±6 25 ±5 
Resor i samband med hemarbete 54 ±8 62 ±8 56 ±6 58 ±7 57 ±7 58 ±6 
Hemarbete, totalt 96 ±3 96 ±3 96 ±2 97 ±2 98 ±2 97 ±2 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 97 ±3 98 ±2 97 ±2 97 ±2 99 ±1 97 ±2 
Resor i sb med personliga behov 9 ±5 8 ±5 9 ±4 7 ±3 6 ±3 7 ±3 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 29 ±8 19 ±7 26 ±7 15 ±5 7 ±3 13 ±4 
Resor i samband med studier 23 ±7 .. .. 18 ±6 11 ±4 .. .. 8 ±3 
Studier, totalt 30 ±8 19 ±7 27 ±7 15 ±5 7 ±3 13 ±4 

Idrott och friluftsliv 28 ±8 49 ±9 34 ±6 32 ±7 41 ±7 35 ±5 
Föreningsverksamhet m.m. 5 ±4 6 ±4 5 ±3 5 ±3 .. .. 4 ±3 
Underhållning, kultur 9 ±5 5 ±4 8 ±4 5 ±3 9 ±4 6 ±2 
Social samvaro 77 ±7 85 ±6 79 ±6 73 ±6 81 ±6 75 ±5 
TV och radio 73 ±7 73 ±8 73 ±6 84 ±5 79 ±6 82 ±4 
Läsning 41 ±8 46 ±9 42 ±7 47 ±7 48 ±7 47 ±6 
Hobbies 27 ±8 36 ±8 30 ±6 21 ±6 21 ±6 21 ±5 
Övrig fri tid 35 ±8 32 ±8 34 ±7 33 ±7 42 ±7 36 ±5 
Resor i samband med fri tid 50 ±9 76 ±7 57 ±7 41 ±7 63 ±7 47 ±6 
Fri tid, totalt 98 ±2 99 ±1 99 ±2 99 ±1 99 ±1 99 ±1 

Övrigt, okodbart 16 ±7 14 ±6 16 ±5 17 ±5 13 ±5 16 ±4 
Totalt (antal dagboksdagar) 100  100  100 (288) 100  100  100 (411) 
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Kvinnor            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn minst 7 år) 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 44 ±5 14 ±4 35 ±4 46 ±14 15 ±10 37 ±10 70 ±5 18 ±4 55 ±4 
 40 ±5 11 ±3 32 ±4 46 ±14 15 ±10 37 ±10 64 ±5 12 ±3 49 ±4 
 44 ±5 14 ±4 35 ±4 46 ±14 15 ±10 37 ±10 70 ±5 19 ±4 55 ±4 

 99 ±1 98 ±1 98 ±1 93 ±8 97 ±3 95 ±6 97 ±2 98 ±1 97 ±1 
 92 ±3 92 ±3 92 ±2 84 ±11 88 ±8 85 ±9 87 ±3 89 ±3 88 ±3 
 73 ±5 79 ±4 74 ±4 68 ±14 66 ±14 67 ±11 71 ±5 75 ±5 72 ±4 
 70 ±5 73 ±5 71 ±4 55 ±14 81 ±11 63 ±10 65 ±5 71 ±5 66 ±4 
 53 ±5 53 ±5 53 ±4 36 ±14 36 ±14 36 ±12 46 ±5 57 ±5 49 ±4 

 32 ±5 37 ±5 33 ±4 18 ±10 38 ±14 24 ±9 42 ±5 44 ±5 43 ±4 

 97 ±2 95 ±2 96 ±2 87 ±10 71 ±13 83 ±9 65 ±5 49 ±5 60 ±4 
 93 ±3 90 ±3 92 ±2 85 ±10 65 ±14 79 ±9 45 ±5 30 ±5 41 ±4 
 8 ±3 .. .. 7 ±2 .. .. .. .. .. .. 16 ±4 2 ±1 12 ±3 
 41 ±5 43 ±5 41 ±4 27 ±13 30 ±13 28 ±11 4 ±2 4 ±2 4 ±2 
 22 ±4 21 ±4 22 ±4 19 ±10 15 ±8 18 ±8 26 ±5 22 ±4 25 ±4 
 22 ±4 20 ±4 21 ±4 22 ±12 20 ±12 22 ±11 4 ±2 4 ±2 4 ±2 
 6 ±3 .. .. 5 ±2 .. .. 0 ±0 .. .. 4 ±2 0 ±0 3 ±1 
 8 ±3 7 ±3 7 ±2 .. .. .. .. .. .. 8 ±3 6 ±2 7 ±2 
 25 ±5 15 ±4 22 ±4 16 ±9 13 ±10 15 ±8 13 ±3 9 ±3 12 ±3 

 11 ±4 12 ±3 11 ±3 .. .. 12 ±9 9 ±6 14 ±4 15 ±4 14 ±3 
 50 ±5 51 ±5 50 ±4 47 ±14 57 ±14 50 ±10 58 ±5 48 ±5 55 ±4 
 38 ±5 28 ±5 35 ±4 49 ±14 26 ±13 42 ±11 35 ±5 32 ±5 34 ±4 
 80 ±4 63 ±5 75 ±3 84 ±10 72 ±12 81 ±8 69 ±5 59 ±5 66 ±4 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 96 ±7 100 ±0 97 ±5 99 ±1 99 ±1 99 ±1 

 100 ±0 100 ±0 100 ±0 99 ±1 100 ±0 100 ±1 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
 100 ±1 100 ±0 100 ±1 97 ±5 98 ±2 97 ±3 99 ±1 99 ±1 99 ±1 
 3 ±2 6 ±3 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 5 ±2 7 ±3 5 ±2 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 12 ±3 8 ±3 10 ±3 23 ±13 .. .. 18 ±10 9 ±3 7 ±3 8 ±3 
 6 ±3 .. .. 5 ±2 19 ±13 0 ±0 13 ±9 5 ±2 2 ±1 4 ±2 
 12 ±3 8 ±3 10 ±3 23 ±13 .. .. 18 ±10 9 ±3 7 ±3 8 ±3 

 30 ±5 40 ±5 33 ±4 17 ±10 32 ±11 22 ±9 35 ±5 47 ±5 39 ±4 
 3 ±2 3 ±2 3 ±1 0 ±0 .. .. 0 ±0 8 ±3 9 ±3 8 ±2 
 3 ±2 7 ±3 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 4 ±2 8 ±3 5 ±2 
 79 ±4 84 ±4 81 ±3 73 ±13 75 ±13 73 ±11 72 ±5 77 ±4 73 ±4 
 86 ±4 82 ±4 85 ±3 79 ±11 88 ±8 81 ±8 76 ±5 78 ±4 76 ±4 
 44 ±5 51 ±5 46 ±4 39 ±14 34 ±12 37 ±11 61 ±5 57 ±5 60 ±4 
 20 ±4 24 ±5 21 ±3 17 ±9 16 ±7 17 ±7 18 ±4 26 ±5 21 ±3 
 34 ±5 37 ±5 35 ±4 31 ±13 33 ±13 31 ±10 32 ±5 40 ±5 34 ±4 
 35 ±5 50 ±5 39 ±4 44 ±14 58 ±14 48 ±12 34 ±5 52 ±5 39 ±4 
 100 ±1 99 ±1 100 ±0 99 ±2 100 ±0 99 ±1 99 ±1 99 ±1 99 ±1 

 20 ±4 16 ±4 19 ±4 19 ±11 22 ±12 20 ±8 18 ±4 14 ±4 17 ±3 
 100  100  100 (726) 100  100  100 (187) 100  100  100 (814) 
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Tabell B:8 (forts.) 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Kvinnor        
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 65 ±11 16 ±7 51 ±8 56 ±5 14 ±3 44 ±4 
Arbetsresor 62 ±11 14 ±7 48 ±8 51 ±5 8 ±3 39 ±4 
Förvärvsarbete, totalt 65 ±11 16 ±7 51 ±8 56 ±5 14 ±3 44 ±4 

Hushållsarbete 100 ±0 98 ±1 99 ±0 97 ±2 98 ±1 98 ±1 
därav Matlagning 90 ±6 93 ±5 91 ±5 89 ±3 92 ±2 89 ±2 
 Diskning, avdukning 72 ±9 76 ±9 73 ±7 72 ±4 76 ±4 73 ±3 
 Städning av bostaden 69 ±10 78 ±7 72 ±7 67 ±4 71 ±4 68 ±4 
 Tvätt, strykning 38 ±10 50 ±11 41 ±8 43 ±5 40 ±5 42 ±4 

Underhållsarbete 38 ±11 45 ±10 40 ±9 45 ±5 48 ±5 45 ±4 

Omsorg om egna barn 62 ±10 57 ±10 61 ±9 . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn 44 ±10 38 ±10 42 ±9 . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning 14 ±7 .. .. 11 ±5 . . . . . . 
 Lek med barn 2 ±1 4 ±3 2 ±1 . . . . . . 
 Samtal med barn 34 ±9 25 ±9 31 ±8 . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. 10 ±7 6 ±4 . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter .. .. 5 ±4 3 ±2 . . . . . . 
 Annan omsorg om barn 14 ±7 16 ±8 15 ±6 . . . . . . 

Omsorg om andra 12 ±7 15 ±7 13 ±5 22 ±4 23 ±4 23 ±3 
Inköp av varor och tjänster 66 ±10 64 ±10 66 ±8 58 ±5 38 ±4 52 ±4 
Annat hemarbete 32 ±10 26 ±9 31 ±8 37 ±5 30 ±4 35 ±4 
Resor i samband med hemarbete 83 ±8 79 ±8 82 ±6 63 ±5 48 ±5 58 ±4 
Hemarbete, totalt 100 ±0 99 ±1 100 ±0 100 ±1 99 ±1 99 ±1 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 100 ±1 100 ±0 100 ±0 100 ±1 100 ±0 100 ±1 
Resor i sb med personliga behov 10 ±7 4 ±2 9 ±5 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 7 ±4 2 ±1 5 ±3 4 ±2 4 ±2 4 ±2 
Resor i samband med studier 3 ±2 0 ±0 2 ±1 .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 7 ±4 2 ±1 5 ±3 4 ±2 4 ±2 4 ±2 

Idrott och friluftsliv 40 ±11 46 ±11 41 ±9 40 ±5 54 ±5 44 ±4 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. 2 ±1 4 ±2 4 ±2 4 ±2 
Underhållning, kultur 7 ±6 5 ±4 6 ±5 5 ±2 6 ±2 5 ±2 
Social samvaro 72 ±10 86 ±7 76 ±8 73 ±4 80 ±4 75 ±3 
TV och radio 80 ±8 81 ±8 80 ±7 85 ±3 85 ±3 85 ±3 
Läsning 59 ±10 61 ±10 59 ±9 71 ±4 67 ±5 70 ±4 
Hobbies 17 ±7 29 ±10 21 ±6 30 ±4 35 ±5 32 ±4 
Övrig fri tid 36 ±10 53 ±10 41 ±8 40 ±5 50 ±5 43 ±4 
Resor i samband med fri tid 43 ±11 59 ±9 48 ±9 35 ±4 48 ±5 38 ±4 
Fri tid, totalt 99 ±1 100 ±0 99 ±1 100 ±1 100 ±0 100 ±0 

Övrigt, okodbart 11 ±6 12 ±6 11 ±5 17 ±4 15 ±3 16 ±3 
Totalt (antal dagboksdagar) 100  100  100 (354)  100  100 100 (928) 
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Kvinnor            
Barnlösa 45-64 år ensamstående  65+ år sammanboende   65+ år ensamstående   
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 57 ±9 15 ±6 45 ±7 .. .. 0 ±0 .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 54 ±9 10 ±5 41 ±7 .. .. 0 ±0 .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 57 ±9 15 ±6 45 ±7 .. .. 0 ±0 .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 

 96 ±3 98 ±2 96 ±3 99 ±2 98 ±3 99 ±2 98 ±3 96 ±4 97 ±3 
 84 ±7 91 ±5 86 ±5 97 ±3 95 ±5 97 ±3 93 ±5 86 ±7 91 ±5 
 65 ±9 78 ±7 69 ±7 84 ±7 79 ±8 82 ±6 81 ±9 82 ±8 81 ±8 
 62 ±9 70 ±8 64 ±7 82 ±8 67 ±10 78 ±7 72 ±10 69 ±10 71 ±8 
 30 ±8 31 ±8 30 ±6 40 ±10 24 ±9 36 ±7 37 ±10 12 ±7 30 ±7 

 41 ±9 45 ±9 42 ±7 48 ±10 43 ±10 47 ±9 52 ±11 46 ±11 51 ±10 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 18 ±7 22 ±7 19 ±6 19 ±7 14 ±7 18 ±6 16 ±8 15 ±7 15 ±7 
 62 ±9 44 ±9 57 ±7 49 ±11 28 ±10 43 ±7 53 ±11 40 ±11 49 ±9 
 40 ±9 27 ±8 36 ±7 42 ±10 35 ±10 40 ±8 52 ±11 39 ±11 48 ±9 
 59 ±9 55 ±9 58 ±7 54 ±10 41 ±10 50 ±7 61 ±11 47 ±11 57 ±8 
 99 ±2 100 ±0 99 ±1 99 ±2 98 ±3 99 ±2 99 ±2 97 ±4 98 ±2 

 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
 99 ±2 99 ±1 99 ±2 100 ±0 100 ±0 100 ±0 96 ±4 99 ±2 97 ±3 
 4 ±3 4 ±3 4 ±3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 5 ±4 5 ±4 5 ±4 .. .. 0 ±0 .. .. 5 ±4 .. .. .. .. 
 .. .. 0 ±0 .. .. .. .. 0 ±0 .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 5 ±4 5 ±4 5 ±4 .. .. 0 ±0 .. .. 5 ±4 .. .. .. .. 

 33 ±8 53 ±9 39 ±7 51 ±10 59 ±10 54 ±9 43 ±11 47 ±11 44 ±9 
 7 ±4 5 ±4 6 ±3 8 ±6 5 ±4 7 ±5 .. .. 15 ±8 7 ±4 
 5 ±4 7 ±4 6 ±3 6 ±5 .. .. 6 ±4 .. .. 11 ±7 6 ±4 
 78 ±8 84 ±7 80 ±6 75 ±8 83 ±8 77 ±7 79 ±8 84 ±8 81 ±7 
 83 ±7 80 ±7 82 ±6 92 ±6 94 ±5 92 ±5 92 ±6 95 ±5 93 ±5 
 72 ±8 66 ±8 71 ±7 87 ±7 86 ±6 87 ±6 85 ±8 79 ±8 83 ±6 
 31 ±8 38 ±9 33 ±7 44 ±10 51 ±11 46 ±8 49 ±10 50 ±11 49 ±9 
 45 ±9 46 ±9 45 ±8 58 ±11 51 ±10 56 ±9 67 ±10 66 ±10 66 ±9 
 41 ±9 57 ±9 46 ±7 39 ±10 41 ±10 40 ±8 28 ±9 48 ±11 34 ±8 
 99 ±1 100 ±0 99 ±1 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 13 ±6 11 ±6 12 ±5 21 ±8 7 ±4 17 ±6 18 ±8 13 ±7 16 ±7 
 100  100  100 (258) 100  100  100 (223) 100  100  100 (175) 
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Tabell B:8 (forts.) 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Män        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 70 ±6 15 ±5 54 ±5 81 ±6 23 ±6 64 ±5 
Arbetsresor 66 ±6 12 ±5 51 ±5 76 ±7 16 ±5 58 ±5 
Förvärvsarbete, totalt 70 ±6 15 ±5 54 ±5 81 ±6 24 ±6 65 ±5 

Hushållsarbete 68 ±6 73 ±6 70 ±5 73 ±7 81 ±6 75 ±5 
därav Matlagning 54 ±7 57 ±7 55 ±6 53 ±8 60 ±7 55 ±6 
 Diskning, avdukning 33 ±6 36 ±6 33 ±5 28 ±7 42 ±7 32 ±6 
 Städning av bostaden 29 ±6 32 ±6 30 ±5 26 ±7 43 ±7 31 ±6 
 Tvätt, strykning 9 ±4 14 ±4 10 ±3 8 ±4 14 ±5 10 ±3 

Underhållsarbete 13 ±4 19 ±5 15 ±4 29 ±7 38 ±7 31 ±6 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 6 ±3 9 ±4 7 ±3 7 ±4 10 ±4 8 ±3 
Inköp av varor och tjänster 40 ±6 38 ±6 40 ±5 40 ±7 53 ±7 44 ±6 
Annat hemarbete 17 ±5 11 ±4 15 ±4 15 ±5 17 ±6 16 ±4 
Resor i samband med hemarbete 49 ±7 46 ±7 48 ±5 53 ±8 62 ±7 55 ±6 
Hemarbete, totalt 86 ±5 86 ±5 86 ±4 91 ±4 93 ±4 92 ±3 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 99 ±1 100 ±0 
Måltider 93 ±3 95 ±3 94 ±3 93 ±4 99 ±1 95 ±3 
Resor i sb med personliga behov 7 ±3 9 ±4 8 ±3 7 ±4 8 ±4 8 ±3 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 99 ±1 100 ±0 

Studier 16 ±5 13 ±4 15 ±4 11 ±5 8 ±4 10 ±4 
Resor i samband med studier 11 ±4 3 ±2 9 ±3 6 ±3 .. .. 4 ±2 
Studier, totalt 16 ±5 13 ±4 15 ±4 11 ±5 8 ±4 10 ±4 

Idrott och friluftsliv 29 ±6 42 ±6 33 ±5 32 ±7 36 ±7 33 ±6 
Föreningsverksamhet m.m. 3 ±2 4 ±3 4 ±2 5 ±3 6 ±4 6 ±3 
Underhållning, kultur 4 ±3 8 ±4 5 ±2 4 ±3 11 ±5 6 ±2 
Social samvaro 58 ±7 71 ±6 62 ±5 54 ±8 79 ±6 61 ±6 
TV och radio 75 ±6 79 ±5 76 ±5 81 ±6 83 ±6 81 ±5 
Läsning 33 ±6 33 ±6 33 ±5 37 ±7 39 ±7 37 ±6 
Hobbies 36 ±6 48 ±7 40 ±5 24 ±6 32 ±7 26 ±6 
Övrig fri tid 29 ±6 31 ±6 30 ±5 31 ±7 35 ±7 32 ±6 
Resor i samband med fri tid 49 ±7 69 ±6 55 ±5 41 ±7 63 ±7 47 ±6 
Fri tid, totalt 98 ±2 100 ±1 98 ±1 98 ±2 99 ±1 99 ±1 

Övrigt, okodbart 15 ±5 10 ±4 13 ±4 12 ±5 14 ±5 13 ±4 
Totalt (antal dagboksdagar) 100  100  100 (467) 100  100  100 (351) 
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Män            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn min. 7 år)   
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 74 ±5 20 ±5 58 ±4 .. .. .. .. .. .. 78 ±5 24 ±5 63 ±4 
 69 ±5 14 ±4 53 ±4 .. .. .. .. .. .. 73 ±5 16 ±4 57 ±4 
 75 ±5 21 ±5 59 ±4 .. .. .. .. .. .. 78 ±5 24 ±5 63 ±4 

 77 ±5 84 ±4 79 ±4 .. .. .. .. .. .. 84 ±4 91 ±3 86 ±3 
 65 ±6 66 ±6 65 ±5 .. .. .. .. .. .. 66 ±5 71 ±5 68 ±5 
 49 ±6 50 ±6 49 ±5 .. .. .. .. .. .. 47 ±6 56 ±6 49 ±5 
 37 ±6 51 ±6 41 ±5 .. .. .. .. .. .. 38 ±6 56 ±6 43 ±5 
 9 ±3 13 ±4 10 ±3 .. .. .. .. .. .. 6 ±3 15 ±4 9 ±3 

 27 ±5 41 ±6 31 ±4 .. .. .. .. .. .. 32 ±6 57 ±6 39 ±5 

 79 ±5 80 ±5 79 ±4 .. .. .. .. .. .. 45 ±6 37 ±6 43 ±5 
 68 ±5 69 ±5 68 ±5 .. .. .. .. .. .. 29 ±5 23 ±5 27 ±5 
 4 ±3 .. .. 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 11 ±4 4 ±2 9 ±3 
 33 ±5 40 ±6 35 ±4 .. .. .. .. .. .. 3 ±2 4 ±2 4 ±2 
 10 ±4 11 ±4 10 ±3 .. .. .. .. .. .. 12 ±4 12 ±4 12 ±3 
 13 ±4 13 ±4 13 ±3 .. .. .. .. .. .. 2 ±1 .. .. .. .. 
 5 ±3 0 ±0 4 ±2 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 6 ±3 6 ±3 6 ±2 .. .. .. .. .. .. 6 ±3 8 ±3 7 ±2 
 9 ±3 9 ±3 9 ±3 .. .. .. .. .. .. 6 ±3 4 ±2 5 ±2 

 8 ±3 11 ±4 9 ±3 .. .. .. .. .. .. 11 ±4 16 ±4 12 ±3 
 44 ±6 43 ±6 44 ±5 .. .. .. .. .. .. 43 ±6 44 ±6 43 ±5 
 28 ±5 22 ±5 26 ±4 .. .. .. .. .. .. 27 ±5 27 ±5 27 ±4 
 70 ±5 57 ±6 67 ±5 .. .. .. .. .. .. 57 ±6 63 ±6 59 ±5 
 96 ±2 97 ±2 96 ±2 .. .. .. .. .. .. 95 ±2 97 ±2 96 ±2 

 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
 96 ±2 99 ±1 97 ±2 .. .. .. .. .. .. 99 ±1 99 ±1 99 ±1 
 6 ±3 8 ±3 7 ±3 .. .. .. .. .. .. 5 ±3 6 ±3 5 ±2 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 5 ±2 3 ±2 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 5 ±3 3 ±2 5 ±2 
 .. .. 0 ±0 2 ±1 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 5 ±2 3 ±2 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 5 ±3 3 ±2 5 ±2 

 22 ±5 37 ±6 26 ±4 .. .. .. .. .. .. 32 ±6 43 ±6 35 ±5 
 5 ±3 7 ±3 5 ±2 .. .. .. .. .. .. 10 ±3 10 ±3 10 ±3 
 .. .. 7 ±3 3 ±1 .. .. .. .. .. .. 4 ±2 8 ±3 5 ±2 
 60 ±6 69 ±5 63 ±5 .. .. .. .. .. .. 60 ±6 68 ±6 63 ±5 
 81 ±5 85 ±4 82 ±4 .. .. .. .. .. .. 87 ±4 87 ±4 87 ±3 
 38 ±6 42 ±6 39 ±5 .. .. .. .. .. .. 52 ±6 49 ±6 51 ±5 
 26 ±5 34 ±6 28 ±4 .. .. .. .. .. .. 30 ±5 33 ±6 31 ±5 
 23 ±5 36 ±6 27 ±4 .. .. .. .. .. .. 31 ±5 41 ±6 34 ±4 
 28 ±5 57 ±6 36 ±4 .. .. .. .. .. .. 35 ±6 54 ±6 40 ±4 
 97 ±2 99 ±1 97 ±2 .. .. .. .. .. .. 99 ±1 100 ±0 100 ±1 

 22 ±5 19 ±5 21 ±4 .. .. .. .. .. .. 16 ±4 15 ±4 16 ±4 
 100  100  100 (588) .. .. .. .. .. .. 100  100  100 (575) 
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Tabell B:8 (forts.) 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Män        
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. .. .. .. .. .. .. 68 ±5 19 ±4 54 ±4 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. 61 ±5 12 ±3 47 ±4 
Förvärvsarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 68 ±5 20 ±4 54 ±4 

Hushållsarbete .. .. .. .. .. .. 77 ±4 85 ±4 79 ±4 
därav Matlagning .. .. .. .. .. .. 63 ±5 67 ±5 64 ±4 
 Diskning, avdukning .. .. .. .. .. .. 37 ±5 47 ±5 40 ±4 
 Städning av bostaden .. .. .. .. .. .. 35 ±5 44 ±5 37 ±4 
 Tvätt, strykning .. .. .. .. .. .. 4 ±2 5 ±2 4 ±2 

Underhållsarbete .. .. .. .. .. .. 39 ±5 56 ±5 44 ±4 

Omsorg om egna barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Samtal med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Annan omsorg om barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 

Omsorg om andra .. .. .. .. .. .. 15 ±4 17 ±4 15 ±3 
Inköp av varor och tjänster .. .. .. .. .. .. 44 ±5 37 ±5 42 ±4 
Annat hemarbete .. .. .. .. .. .. 34 ±5 33 ±5 34 ±4 
Resor i samband med hemarbete .. .. .. .. .. .. 55 ±5 54 ±5 55 ±4 
Hemarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 90 ±3 94 ±3 91 ±3 

Personlig omvårdnad .. .. .. .. .. .. 100 ±1 100 ±1 100 ±1 
Måltider .. .. .. .. .. .. 98 ±2 100 ±1 98 ±1 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. 3 ±2 4 ±2 3 ±1 
Personliga behov, totalt .. .. .. .. .. .. 100 ±1 100 ±1 100 ±1 

Studier .. .. .. .. .. .. 2 ±1 3 ±2 2 ±1 
Resor i samband med studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt .. .. .. .. .. .. 2 ±1 3 ±2 2 ±1 

Idrott och friluftsliv .. .. .. .. .. .. 38 ±5 50 ±5 41 ±4 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. .. .. 5 ±2 6 ±2 5 ±2 
Underhållning, kultur .. .. .. .. .. .. 3 ±2 4 ±2 4 ±2 
Social samvaro .. .. .. .. .. .. 58 ±5 70 ±5 62 ±4 
TV och radio .. .. .. .. .. .. 88 ±3 89 ±3 88 ±3 
Läsning .. .. .. .. .. .. 58 ±5 62 ±5 60 ±4 
Hobbies .. .. .. .. .. .. 25 ±5 35 ±5 28 ±4 
Övrig fri tid .. .. .. .. .. .. 38 ±5 47 ±5 41 ±4 
Resor i samband med fri tid .. .. .. .. .. .. 36 ±5 46 ±5 39 ±4 
Fri tid, totalt .. .. .. .. .. .. 98 ±2 98 ±2 98 ±1 

Övrigt, okodbart .. .. .. .. .. .. 12 ±3 12 ±3 12 ±3 
Totalt (antal dagboksdagar) .. .. .. .. .. .. 100  100  100 (743) 
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Män            
Barnlösa 45-64 år ensamstående  65+ år sammanboende     65+ år ensamstående ________ 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 
 72 ±9 13 ±6 55 ±7 6 ±4 6 ±4 6 ±4 .. .. .. .. .. .. 
 67 ±9 10 ±6 51 ±7 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 72 ±9 13 ±6 55 ±7 6 ±4 6 ±4 6 ±4 .. .. .. .. .. .. 

 91 ±6 92 ±5 91 ±5 82 ±7 86 ±6 83 ±6 86 ±8 94 ±6 88 ±7 
 77 ±8 85 ±7 79 ±7 64 ±9 65 ±9 64 ±8 78 ±10 88 ±7 81 ±8 
 39 ±10 59 ±10 45 ±8 46 ±9 49 ±9 47 ±8 60 ±11 67 ±11 62 ±10 
 45 ±10 47 ±10 46 ±8 53 ±9 45 ±9 51 ±7 57 ±11 54 ±11 56 ±9 
 22 ±8 18 ±8 21 ±7 7 ±5 .. .. 6 ±4 14 ±8 9 ±7 13 ±6 

 32 ±9 55 ±10 38 ±8 53 ±9 46 ±9 51 ±8 46 ±11 35 ±11 43 ±11 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 12 ±6 13 ±7 12 ±6 21 ±8 15 ±7 19 ±6 15 ±8 9 ±6 13 ±7 
 51 ±10 46 ±10 49 ±9 58 ±9 20 ±7 47 ±7 54 ±11 40 ±11 50 ±10 
 27 ±9 23 ±8 26 ±7 49 ±9 28 ±8 43 ±8 44 ±11 25 ±10 39 ±9 
 57 ±10 56 ±10 57 ±8 71 ±8 41 ±9 62 ±6 63 ±11 45 ±11 58 ±9 
 95 ±4 96 ±3 95 ±3 97 ±3 94 ±4 96 ±2 97 ±4 100 ±0 98 ±3 

 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
 97 ±4 97 ±3 97 ±3 100 ±1 100 ±0 100 ±0 98 ±3 100 ±0 99 ±2 
 .. .. 8 ±6 6 ±4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 ±4 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 .. .. .. .. .. .. 4 ±3 .. .. .. .. 7 ±6 .. .. 6 ±5 
 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 .. .. .. .. .. .. 4 ±3 .. .. .. .. 7 ±6 .. .. 6 ±5 

 27 ±9 52 ±10 34 ±8 58 ±9 58 ±9 58 ±8 53 ±11 59 ±11 54 ±9 
 6 ±5 .. .. 6 ±4 11 ±5 11 ±5 11 ±5 7 ±5 7 ±6 7 ±5 
 .. .. .. .. .. .. .. .. 6 ±4 5 ±3 9 ±7 8 ±6 9 ±5 
 57 ±10 68 ±9 60 ±9 57 ±9 72 ±8 61 ±7 70 ±10 72 ±10 71 ±9 
 85 ±7 90 ±6 86 ±6 93 ±5 94 ±5 94 ±4 93 ±6 97 ±4 94 ±5 
 63 ±10 64 ±10 63 ±8 83 ±7 74 ±8 80 ±6 80 ±9 76 ±10 79 ±8 
 29 ±9 40 ±9 32 ±8 36 ±9 46 ±9 39 ±8 34 ±11 34 ±11 34 ±9 
 46 ±10 51 ±10 48 ±8 64 ±9 60 ±9 63 ±7 64 ±11 68 ±10 65 ±9 
 42 ±10 59 ±10 47 ±8 29 ±8 42 ±9 33 ±7 44 ±11 42 ±11 43 ±9 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 19 ±8 15 ±7 18 ±7 17 ±7 17 ±7 17 ±6 19 ±9 16 ±8 18 ±7 
 100  100  100 (202) 100  100  100 (289) 100  100  100 (159) 
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Tabell B:9 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar 
och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Kvinnor        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 8:02 ±0:38 7:02 ±1:41 7:45 ±0:45 8:15 ±0:23 5:30 ±1:17 7:28 ±0:30 
Arbetsresor 0:46 ±0:08 0:47 ±0:13 0:46 ±0:07 0:59 ±0:07 0:55 ±0:16 0:58 ±0:07 
Förvärvsarbete, totalt 8:46 ±0:39 7:37 ±1:48 8:26 ±0:47 9:13 ±0:25 6:11 ±1:23 8:21 ±0:31 

Hushållsarbete 1:08 ±0:11 1:36 ±0:13 1:16 ±0:09 1:18 ±0:10 2:04 ±0:15 1:31 ±0:09 
därav Matlagning 0:30 ±0:04 0:37 ±0:05 0:32 ±0:03 0:37 ±0:04 0:52 ±0:06 0:41 ±0:04 
 Diskning, avdukning 0:24 ±0:04 0:25 ±0:04 0:24 ±0:03 0:25 ±0:03 0:28 ±0:03 0:25 ±0:02 
 Städning av bostaden 0:33 ±0:08 0:50 ±0:11 0:38 ±0:07 0:41 ±0:10 1:03 ±0:16 0:47 ±0:10 
 Tvätt, strykning 0:51 ±0:27 0:43 ±0:13 0:49 ±0:20 0:45 ±0:14 0:41 ±0:10 0:44 ±0:10 

Underhållsarbete 1:05 ±0:29 0:45 ±0:11 0:59 ±0:22 0:41 ±0:10 1:02 ±0:19 0:47 ±0:10 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 1:43 ±1:20 1:05 ±0:19 1:32 ±0:57 1:01 ±0:35 0:38 ±0:13 0:55 ±0:25 
Inköp av varor och tjänster 0:42 ±0:08 0:50 ±0:12 0:44 ±0:06 0:49 ±0:10 0:50 ±0:09 0:49 ±0:08 
Annat hemarbete 0:27 ±0:06 0:29 ±0:10 0:28 ±0:06 0:22 ±0:05 0:32 ±0:09 0:25 ±0:04 
Resor i samband med hemarbete 0:33 ±0:10 0:46 ±0:16 0:37 ±0:08 0:41 ±0:08 0:44 ±0:10 0:42 ±0:06 
Hemarbete, totalt 2:15 ±0:19 2:52 ±0:22 2:26 ±0:15 2:30 ±0:18 3:27 ±0:21 2:46 ±0:15 

Personlig omvårdnad 9:01 ±0:23 9:59 ±0:20 9:18 ±0:18 9:15 ±0:16 10:17 ±0:15 9:33 ±0:13 
Måltider 1:09 ±0:08 1:42 ±0:11 1:18 ±0:07 1:12 ±0:07 1:41 ±0:09 1:20 ±0:06 
Resor i sb med personliga behov 0:16 ±0:03 0:18 ±0:05 0:16 ±0:03 0:16 ±0:05 0:25 ±0:08 0:19 ±0:04 
Personliga behov, totalt 10:10 ±0:25 11:41 ±0:24 10:36 ±0:20 10:26 ±0:18 11:59 ±0:18 10:52 ±0:14 

Studier 5:00 ±0:58 3:20 ±0:51 4:31 ±0:45 4:16 ±1:02 3:04 ±1:02 3:56 ±0:50 
Resor i samband med studier 0:55 ±0:20 0:54 ±0:27 0:55 ±0:17 0:46 ±0:13 .. .. 0:37 ±0:09 
Studier, totalt 5:37 ±1:07 3:34 ±0:53 5:02 ±0:52 4:51 ±1:10 3:07 ±1:02 4:21 ±0:56 

Idrott och friluftsliv 1:34 ±0:18 1:43 ±0:23 1:36 ±0:15 1:36 ±0:19 1:43 ±0:19 1:38 ±0:15 
Föreningsverksamhet m.m. 2:42 ±1:07 2:22 ±1:33 2:37 ±0:52 1:33 ±0:37 2:49 ±0:58 1:55 ±0:33 
Underhållning, kultur 1:28 ±0:48 1:46 ±0:29 1:33 ±0:35 2:14 ±1:31 2:13 ±0:38 2:14 ±1:08 
Social samvaro 1:42 ±0:22 2:40 ±0:27 1:58 ±0:18 1:15 ±0:14 2:39 ±0:23 1:39 ±0:12 
TV och radio 2:15 ±0:26 2:51 ±0:22 2:25 ±0:22 1:53 ±0:12 2:27 ±0:17 2:02 ±0:11 
Läsning 0:58 ±0:17 0:55 ±0:13 0:57 ±0:13 0:49 ±0:09 1:01 ±0:13 0:53 ±0:08 
Hobbies 1:18 ±0:21 0:55 ±0:15 1:12 ±0:17 1:02 ±0:14 0:51 ±0:12 0:59 ±0:11 
Övrig fri tid 1:10 ±0:32 1:01 ±0:32 1:07 ±0:27 1:05 ±0:29 1:08 ±0:25 1:06 ±0:26 
Resor i samband med fri tid 1:00 ±0:12 1:10 ±0:11 1:03 ±0:10 0:50 ±0:14 1:34 ±0:18 1:03 ±0:11 
Fri tid, totalt 5:22 ±0:33 7:31 ±0:33 5:59 ±0:28 4:32 ±0:24 7:19 ±0:28 5:20 ±0:20 

Övrigt, okodbart 1:34 ±1:27 0:22 ±0:06 1:13 ±1:03 0:52 ±0:48 1:01 ±0:45 0:54 ±0:45 
Antal dagboksdagar     288      411  
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Kvinnor            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn min. 7 år) 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 6:49 ±0:25 6:08 ±0:58 6:37 ±0:27 7:35 ±0:46 7:47 ±2:29 7:38 ±0:53 7:35 ±0:20 5:48 ±0:56 7:05 ±0:22 
 0:44 ±0:07 0:43 ±0:10 0:44 ±0:06 0:56 ±0:17 0:36 ±0:13 0:50 ±0:13 0:50 ±0:10 0:52 ±0:16 0:51 ±0:09 
 7:27 ±0:27 6:44 ±1:01 7:15 ±0:28 8:30 ±0:41 7:48 ±2:21 8:18 ±0:49 8:21 ±0:22 6:16 ±1:03 7:45 ±0:24 

 2:15 ±0:10 2:37 ±0:11 2:21 ±0:08 2:07 ±0:38 2:16 ±0:26 2:10 ±0:26 1:52 ±0:08 2:47 ±0:10 2:07 ±0:06 
 0:52 ±0:04 0:57 ±0:05 0:54 ±0:03 0:52 ±0:11 0:48 ±0:08 0:51 ±0:09 0:46 ±0:03 1:05 ±0:05 0:51 ±0:03 
 0:30 ±0:03 0:35 ±0:03 0:32 ±0:02 0:29 ±0:07 0:29 ±0:06 0:29 ±0:06 0:27 ±0:02 0:35 ±0:03 0:29 ±0:02 
 0:49 ±0:06 0:53 ±0:06 0:51 ±0:05 0:43 ±0:09 1:04 ±0:16 0:49 ±0:08 0:37 ±0:05 0:58 ±0:07 0:43 ±0:04 
 0:40 ±0:06 0:42 ±0:05 0:41 ±0:04 1:15 ±0:42 0:41 ±0:12 1:05 ±0:28 0:41 ±0:06 0:49 ±0:05 0:43 ±0:05 

 1:02 ±0:14 1:02 ±0:13 1:02 ±0:12 0:37 ±0:18 1:03 ±0:27 0:44 ±0:15 0:50 ±0:09 1:09 ±0:12 0:56 ±0:08 

 2:16 ±0:12 2:02 ±0:10 2:12 ±0:10 1:43 ±0:22 1:46 ±0:21 1:44 ±0:19 0:58 ±0:07 0:54 ±0:08 0:57 ±0:06 
 1:31 ±0:09 1:21 ±0:08 1:28 ±0:08 1:08 ±0:15 1:02 ±0:18 1:06 ±0:15 0:26 ±0:04 0:28 ±0:05 0:27 ±0:03 
 0:27 ±0:06 0:29 ±0:09 0:28 ±0:05 0:34 ±0:08 .. .. 0:30 ±0:05 0:36 ±0:05 0:33 ±0:05 0:35 ±0:04 
 0:48 ±0:07 0:54 ±0:07 0:50 ±0:06 0:39 ±0:14 0:55 ±0:19 0:43 ±0:11 0:52 ±0:30 0:37 ±0:06 0:48 ±0:22 
 0:20 ±0:03 0:22 ±0:04 0:21 ±0:03 0:31 ±0:15 0:24 ±0:09 0:29 ±0:10 0:23 ±0:03 0:27 ±0:05 0:24 ±0:03 
 0:25 ±0:04 0:27 ±0:04 0:26 ±0:03 0:20 ±0:05 0:20 ±0:03 0:20 ±0:04 0:24 ±0:07 0:43 ±0:32 0:29 ±0:10 
 0:39 ±0:20 .. .. 0:32 ±0:14 0:21 ±0:14 0:00 ±0:00 0:15 ±0:10 0:49 ±0:19 .. .. 0:39 ±0:14 
 1:10 ±0:20 1:10 ±0:24 1:10 ±0:16 .. .. .. .. .. .. 1:06 ±0:18 1:34 ±0:28 1:14 ±0:16 
 0:29 ±0:06 0:28 ±0:09 0:29 ±0:05 0:40 ±0:13 0:49 ±0:27 0:42 ±0:15 0:31 ±0:13 0:39 ±0:21 0:33 ±0:11 

 0:31 ±0:15 0:32 ±0:14 0:31 ±0:11 0:20 ±0:12 0:50 ±0:26 0:28 ±0:12 0:37 ±0:12 1:09 ±0:22 0:46 ±0:11 
 0:58 ±0:12 1:02 ±0:09 0:59 ±0:09 0:55 ±0:26 0:57 ±0:20 0:55 ±0:19 0:51 ±0:06 0:57 ±0:08 0:53 ±0:05 
 0:24 ±0:03 0:30 ±0:05 0:25 ±0:03 0:20 ±0:06 0:35 ±0:16 0:24 ±0:06 0:30 ±0:05 0:34 ±0:07 0:31 ±0:04 
 0:49 ±0:04 0:50 ±0:07 0:49 ±0:04 0:55 ±0:12 0:50 ±0:11 0:54 ±0:09 0:49 ±0:05 0:53 ±0:07 0:50 ±0:05 
 6:05 ±0:20 6:09 ±0:17 6:06 ±0:17 5:13 ±0:44 5:17 ±0:53 5:14 ±0:33 4:08 ±0:14 5:04 ±0:15 4:24 ±0:12 

 8:43 ±0:11 9:28 ±0:11 8:56 ±0:09 8:28 ±0:26 10:06 ±0:32 8:56 ±0:21 8:26 ±0:10 9:46 ±0:11 8:49 ±0:08 
 1:22 ±0:05 1:49 ±0:05 1:29 ±0:04 1:14 ±0:12 1:32 ±0:11 1:19 ±0:09 1:16 ±0:05 1:48 ±0:06 1:25 ±0:04 
 0:33 ±0:14 0:27 ±0:10 0:31 ±0:11 0:28 ±0:16 0:42 ±0:16 0:32 ±0:16 0:25 ±0:08 0:29 ±0:14 0:26 ±0:07 
 10:05 ±0:12 11:18 ±0:13 10:26 ±0:10 9:38 ±0:29 11:39 ±0:29 10:13 ±0:22 9:43 ±0:12 11:35 ±0:12 10:15 ±0:09 

 3:31 ±0:50 2:21 ±0:39 3:11 ±0:37 6:57 ±1:41 1:29 ±0:30 5:23 ±1:12 3:46 ±0:58 2:44 ±0:49 3:29 ±0:48 
 0:57 ±0:15 0:47 ±0:17 0:54 ±0:11 1:01 ±0:38 0:00 ±0:00 0:43 ±0:27 1:03 ±0:21 0:33 ±0:13 0:54 ±0:16 
 4:02 ±0:56 2:29 ±0:43 3:35 ±0:42 7:47 ±1:37 1:29 ±0:30 5:59 ±1:10 4:21 ±1:06 2:52 ±0:53 3:55 ±0:55 

 1:25 ±0:17 1:25 ±0:12 1:25 ±0:14 1:07 ±0:14 1:13 ±0:16 1:09 ±0:11 1:22 ±0:12 1:32 ±0:10 1:25 ±0:09 
 1:59 ±0:45 2:08 ±0:19 2:02 ±0:32 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 1:26 ±0:25 3:09 ±1:09 1:55 ±0:25 
 1:55 ±0:42 2:15 ±0:40 2:01 ±0:32 1:20 ±0:56 1:26 ±0:40 1:22 ±0:42 1:29 ±0:39 1:44 ±0:16 1:34 ±0:28 
 1:08 ±0:08 1:44 ±0:14 1:18 ±0:07 1:34 ±0:29 1:56 ±0:47 1:40 ±0:23 1:03 ±0:09 2:00 ±0:14 1:19 ±0:08 
 1:43 ±0:08 2:05 ±0:10 1:49 ±0:07 1:34 ±0:18 2:18 ±0:36 1:47 ±0:16 1:38 ±0:08 2:07 ±0:09 1:46 ±0:07 
 0:37 ±0:05 0:40 ±0:05 0:38 ±0:04 0:45 ±0:14 0:48 ±0:14 0:46 ±0:11 0:44 ±0:05 0:54 ±0:06 0:47 ±0:04 
 0:41 ±0:09 0:48 ±0:10 0:43 ±0:07 1:23 ±0:25 1:29 ±0:30 1:25 ±0:20 0:45 ±0:09 1:02 ±0:14 0:50 ±0:08 
 0:53 ±0:10 0:48 ±0:07 0:51 ±0:08 0:45 ±0:13 0:51 ±0:22 0:47 ±0:11 0:48 ±0:09 0:52 ±0:07 0:49 ±0:07 
 0:59 ±0:12 1:11 ±0:16 1:02 ±0:10 0:40 ±0:24 1:21 ±0:33 0:52 ±0:18 0:56 ±0:16 1:08 ±0:11 1:00 ±0:12 
 3:59 ±0:15 5:24 ±0:18 4:23 ±0:13 3:40 ±0:33 5:30 ±0:49 4:12 ±0:24 3:50 ±0:15 6:03 ±0:16 4:28 ±0:13 

 0:37 ±0:13 0:31 ±0:09 0:36 ±0:10 0:28 ±0:11 0:49 ±0:30 0:34 ±0:12 0:47 ±0:22 0:30 ±0:07 0:42 ±0:16 
     726      187      814  
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Tabell B:9 (forts.) 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar 
och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Kvinnor        
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7:53 ±0:26 6:11 ±1:37 7:24 ±0:33 7:24 ±0:18 4:33 ±0:50 6:35 ±0:21 
Arbetsresor 1:01 ±0:33 0:35 ±0:08 0:54 ±0:24 0:47 ±0:04 0:40 ±0:06 0:45 ±0:04 
Förvärvsarbete, totalt 8:51 ±0:39 6:41 ±1:41 8:14 ±0:40 8:07 ±0:20 4:47 ±0:54 7:10 ±0:22 

Hushållsarbete 1:43 ±0:16 2:26 ±0:17 1:55 ±0:13 2:16 ±0:09 2:55 ±0:10 2:27 ±0:07 
därav Matlagning 0:41 ±0:05 0:54 ±0:07 0:45 ±0:04 0:51 ±0:04 1:13 ±0:05 0:57 ±0:03 
 Diskning, avdukning 0:22 ±0:03 0:31 ±0:04 0:25 ±0:03 0:30 ±0:02 0:39 ±0:03 0:33 ±0:02 
 Städning av bostaden 0:39 ±0:09 0:47 ±0:11 0:41 ±0:08 0:49 ±0:06 0:54 ±0:06 0:51 ±0:04 
 Tvätt, strykning 0:43 ±0:20 0:43 ±0:10 0:43 ±0:15 0:42 ±0:05 0:50 ±0:07 0:44 ±0:04 

Underhållsarbete 0:53 ±0:17 0:56 ±0:11 0:54 ±0:13 0:50 ±0:07 1:06 ±0:09 0:55 ±0:06 

Omsorg om egna barn 0:57 ±0:10 0:56 ±0:16 0:57 ±0:09 . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn 0:29 ±0:06 0:24 ±0:06 0:28 ±0:06 . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning 0:30 ±0:12 0:38 ±0:08 0:32 ±0:09 . . . . . . 
 Lek med barn 0:35 ±0:12 0:37 ±0:05 0:35 ±0:09 . . . . . . 
 Samtal med barn 0:25 ±0:04 0:34 ±0:08 0:28 ±0:04 . . . . . . 
 Högläsning för barn 0:26 ±0:06 0:21 ±0:07 0:24 ±0:05 . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. 1:45 ±0:20 .. .. 1:19 ±0:14 . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  1:11 ±0:30 2:32 ±0:48 1:34 ±0:27 . . . . . . 
 Annan omsorg om barn 0:16 ±0:05 0:19 ±0:08 0:17 ±0:04 . . . . . . 

Omsorg om andra 0:39 ±0:21 0:59 ±0:37 0:45 ±0:20 1:08 ±0:15 1:05 ±0:14 1:07 ±0:12 
Inköp av varor och tjänster 0:43 ±0:07 0:42 ±0:08 0:43 ±0:06 0:54 ±0:06 0:54 ±0:07 0:54 ±0:04 
Annat hemarbete 0:23 ±0:06 0:28 ±0:09 0:25 ±0:05 0:30 ±0:06 0:36 ±0:07 0:32 ±0:04 
Resor i samband med hemarbete 0:37 ±0:06 0:47 ±0:08 0:40 ±0:06 0:41 ±0:04 0:52 ±0:07 0:44 ±0:04 
Hemarbete, totalt 3:49 ±0:29 4:45 ±0:29 4:05 ±0:24 3:59 ±0:13 4:38 ±0:13 4:10 ±0:10 

Personlig omvårdnad 8:14 ±0:19 10:01 ±0:20 8:45 ±0:17 8:37 ±0:08 9:35 ±0:08 8:54 ±0:07 
Måltider 1:13 ±0:10 1:47 ±0:11 1:22 ±0:08 1:32 ±0:05 2:09 ±0:06 1:43 ±0:05 
Resor i sb med personliga behov 0:39 ±0:35 0:20 ±0:05 0:33 ±0:25 0:25 ±0:05 0:26 ±0:19 0:26 ±0:07 
Personliga behov, totalt 9:31 ±0:25 11:49 ±0:25 10:10 ±0:20 10:10 ±0:10 11:45 ±0:10 10:37 ±0:08 

Studier 5:01 ±1:03 3:02 ±2:28 4:27 ±1:08 1:56 ±1:01 2:05 ±0:54 1:59 ±0:46 
Resor i samband med studier 1:09 ±0:59 0:00 ±0:00 0:50 ±0:42 1:04 ±0:39 0:58 ±0:10 1:02 ±0:28 
Studier, totalt 5:33 ±1:16 3:02 ±2:28 4:50 ±1:15 2:16 ±1:17 2:15 ±1:04 2:15 ±0:58 

Idrott och friluftsliv 1:37 ±0:34 1:15 ±0:14 1:31 ±0:26 1:25 ±0:10 1:34 ±0:09 1:27 ±0:08 
Föreningsverksamhet m.m. 1:23 ±1:12 .. .. 1:13 ±0:54 1:15 ±0:22 1:58 ±0:41 1:28 ±0:21 
Underhållning, kultur 1:42 ±1:15 1:46 ±0:26 1:43 ±0:56 1:38 ±0:22 1:45 ±0:27 1:40 ±0:18 
Social samvaro 1:22 ±0:20 1:52 ±0:28 1:31 ±0:16 1:18 ±0:10 1:53 ±0:12 1:28 ±0:08 
TV och radio 1:45 ±0:17 2:17 ±0:17 1:54 ±0:15 1:59 ±0:07 2:23 ±0:09 2:06 ±0:07 
Läsning 0:45 ±0:09 0:51 ±0:11 0:47 ±0:07 0:59 ±0:06 1:06 ±0:06 1:01 ±0:05 
Hobbies 0:52 ±0:22 0:59 ±0:19 0:54 ±0:19 0:59 ±0:12 1:09 ±0:08 1:02 ±0:09 
Övrig fri tid 0:44 ±0:08 0:51 ±0:09 0:46 ±0:07 1:02 ±0:11 1:06 ±0:09 1:03 ±0:09 
Resor i samband med fri tid 1:06 ±0:36 1:24 ±0:21 1:11 ±0:27 1:00 ±0:10 1:07 ±0:09 1:02 ±0:08 
Fri tid, totalt 4:34 ±0:40 6:15 ±0:34 5:03 ±0:31 5:06 ±0:15 6:47 ±0:15 5:35 ±0:13 

Övrigt, okodbart 0:28 ±0:09 0:24 ±0:07 0:27 ±0:07 0:41 ±0:15 0:45 ±0:17 0:42 ±0:12 
Antal dagboksdagar     354      928 
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Kvinnor            
Barnlösa 45-64 år ensamstående  65+ år sammanboende   65+ år ensamstående___________ 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 7:33 ±0:46 5:35 ±1:59 6:59 ±0:46 4:13 ±0:21 0:00 ±0:00 3:01 ±0:15 3:18 ±2:27 0:00 ±0:00 2:22 ±1:45 
 0:57 ±0:11 0:51 ±0:22 0:55 ±0:11 0:53 ±0:06 0:00 ±0:00 0:38 ±0:04 0:40 ±0:08 0:00 ±0:00 0:29 ±0:06 
 8:21 ±0:49 6:07 ±2:14 7:43 ±0:51 4:33 ±0:37 0:00 ±0:00 3:15 ±0:26 3:58 ±2:31 0:00 ±0:00 2:50 ±1:48 

 1:40 ±0:13 2:16 ±0:19 1:50 ±0:11 3:22 ±0:21 2:40 ±0:16 3:10 ±0:15 2:36 ±0:16 2:14 ±0:14 2:29 ±0:13 
 0:39 ±0:05 0:50 ±0:07 0:42 ±0:04 1:12 ±0:07 1:14 ±0:09 1:13 ±0:06 0:57 ±0:07 1:01 ±0:07 0:58 ±0:06 
 0:24 ±0:04 0:29 ±0:04 0:26 ±0:03 0:38 ±0:05 0:36 ±0:05 0:37 ±0:04 0:35 ±0:04 0:37 ±0:05 0:35 ±0:04 
 0:47 ±0:09 0:50 ±0:09 0:48 ±0:06 1:01 ±0:14 0:42 ±0:10 0:56 ±0:10 0:41 ±0:10 0:42 ±0:09 0:41 ±0:08 
 0:35 ±0:09 0:41 ±0:09 0:37 ±0:07 1:16 ±0:20 0:48 ±0:10 1:08 ±0:14 0:58 ±0:13 0:32 ±0:13 0:51 ±0:10 

 0:55 ±0:15 1:09 ±0:19 0:59 ±0:14 0:56 ±0:11 0:51 ±0:18 0:54 ±0:10 1:14 ±0:23 0:48 ±0:14 1:06 ±0:18 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1:07 ±0:29 1:22 ±0:29 1:11 ±0:22 1:09 ±0:29 1:27 ±0:48 1:14 ±0:23 1:25 ±0:50 1:26 ±0:47 1:25 ±0:39 
 0:47 ±0:08 0:52 ±0:13 0:48 ±0:07 1:11 ±0:17 1:04 ±0:27 1:09 ±0:14 1:04 ±0:14 0:46 ±0:12 0:59 ±0:11 
 0:30 ±0:10 0:27 ±0:06 0:29 ±0:08 0:39 ±0:10 0:24 ±0:05 0:35 ±0:07 0:45 ±0:14 0:39 ±0:11 0:43 ±0:12 
 0:47 ±0:10 0:37 ±0:08 0:44 ±0:07 0:44 ±0:08 0:35 ±0:09 0:41 ±0:06 0:40 ±0:10 0:45 ±0:11 0:42 ±0:08 
 3:22 ±0:24 3:55 ±0:26 3:32 ±0:19 5:18 ±0:25 3:55 ±0:21 4:54 ±0:20 4:50 ±0:29 3:48 ±0:27 4:32 ±0:25 

 9:01 ±0:20 9:27 ±0:18 9:08 ±0:17 9:11 ±0:15 9:32 ±0:14 9:17 ±0:13 9:26 ±0:29 9:34 ±0:30 9:28 ±0:28 
 1:10 ±0:08 1:42 ±0:09 1:20 ±0:07 1:55 ±0:09 2:22 ±0:13 2:03 ±0:08 1:42 ±0:11 1:43 ±0:10 1:42 ±0:09 
 .. .. 0:37 ±0:27 0:38 ±0:33 1:10 ±0:37 .. .. 0:56 ±0:26 .. .. .. .. .. .. 
 10:12 ±0:23 11:11 ±0:20 10:29 ±0:18 11:07 ±0:18 11:54 ±0:20 11:20 ±0:16 11:05 ±0:30 11:17 ±0:29 11:08 ±0:28 

 2:07 ±1:40 2:13 ±1:06 2:09 ±1:17 3:19 ±0:28 0:00 ±0:00 2:22 ±0:20 2:26 ±2:21 1:30 ±0:21 2:10 ±1:45 
 1:28 ±1:08 0:00 ±0:00 1:03 ±0:49 0:35 ±0:07 0:00 ±0:00 0:25 ±0:05 0:31 ±0:10 0:00 ±0:00 0:22 ±0:07 
 2:50 ±2:29 2:13 ±1:06 2:40 ±1:51 3:54 ±0:21 0:00 ±0:00 2:47 ±0:15 2:43 ±2:27 1:30 ±0:21 2:22 ±1:49 

 1:21 ±0:19 1:46 ±0:22 1:29 ±0:15 1:19 ±0:23 1:18 ±0:15 1:19 ±0:17 1:16 ±0:25 1:20 ±0:23 1:17 ±0:19 
 2:10 ±1:09 1:58 ±1:00 2:07 ±0:52 2:40 ±1:23 0:37 ±0:16 2:05 ±1:03 .. .. 1:44 ±1:03 1:22 ±0:40 
 1:12 ±0:36 2:37 ±0:42 1:37 ±0:28 0:50 ±0:13 0:58 ±0:44 0:52 ±0:13 1:10 ±0:40 1:19 ±0:31 1:12 ±0:30 
 1:17 ±0:15 2:05 ±0:21 1:31 ±0:13 1:38 ±0:21 1:57 ±0:22 1:44 ±0:16 1:12 ±0:14 1:44 ±0:20 1:21 ±0:12 
 2:01 ±0:16 2:34 ±0:17 2:10 ±0:14 2:47 ±0:20 2:50 ±0:21 2:48 ±0:17 3:29 ±0:24 3:11 ±0:23 3:24 ±0:22 
 1:01 ±0:11 1:14 ±0:16 1:04 ±0:11 1:16 ±0:14 1:23 ±0:11 1:18 ±0:12 1:16 ±0:12 1:29 ±0:16 1:19 ±0:12 
 1:16 ±0:28 1:16 ±0:20 1:16 ±0:23 1:16 ±0:20 1:32 ±0:16 1:21 ±0:15 1:13 ±0:15 1:42 ±0:31 1:22 ±0:16 
 1:04 ±0:20 1:14 ±0:22 1:07 ±0:18 0:58 ±0:14 1:11 ±0:15 1:02 ±0:12 1:14 ±0:14 1:10 ±0:18 1:13 ±0:13 
 1:24 ±0:37 1:38 ±0:33 1:28 ±0:27 0:42 ±0:16 1:06 ±0:21 0:49 ±0:13 1:11 ±0:25 1:19 ±0:26 1:13 ±0:19 
 5:32 ±0:34 7:48 ±0:33 6:11 ±0:28 7:13 ±0:30 8:13 ±0:30 7:30 ±0:25 7:38 ±0:35 8:51 ±0:32 7:59 ±0:30 

 0:23 ±0:09 0:38 ±0:13 0:27 ±0:07 0:52 ±0:25 0:25 ±0:22 0:44 ±0:20 1:33 ±1:31 1:11 ±0:45 1:27 ±1:06 
     258      223      175 
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Tabell B:9 (forts.) 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar 
och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Män        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende___ 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 8:22 ±0:24 6:24 ±1:21 7:48 ±0:29 8:48 ±0:31 5:43 ±1:20 7:55 ±0:35 
Arbetsresor 0:53 ±0:06 0:43 ±0:13 0:50 ±0:06 1:01 ±0:11 1:14 ±0:37 1:05 ±0:14 
Förvärvsarbete, totalt 9:12 ±0:26 7:00 ±1:29 8:34 ±0:32 9:45 ±0:32 6:08 ±1:23 8:43 ±0:37 

Hushållsarbete 1:05 ±0:09 1:19 ±0:09 1:09 ±0:07 0:43 ±0:06 1:23 ±0:11 0:55 ±0:05 
därav Matlagning 0:31 ±0:04 0:42 ±0:06 0:34 ±0:03 0:29 ±0:04 0:43 ±0:06 0:33 ±0:03 
 Diskning, avdukning 0:22 ±0:03 0:25 ±0:05 0:23 ±0:03 0:18 ±0:03 0:24 ±0:03 0:20 ±0:02 
 Städning av bostaden 0:44 ±0:14 0:47 ±0:08 0:45 ±0:10 0:30 ±0:09 0:55 ±0:13 0:37 ±0:07 
 Tvätt, strykning 0:41 ±0:13 0:47 ±0:15 0:42 ±0:10 0:33 ±0:20 0:33 ±0:08 0:33 ±0:14 

Underhållsarbete 1:55 ±1:05 1:40 ±0:41 1:50 ±0:49 1:05 ±0:15 1:34 ±0:22 1:13 ±0:14 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 1:19 ±0:39 1:26 ±0:48 1:21 ±0:32 1:07 ±0:27 1:14 ±0:49 1:09 ±0:28 
Inköp av varor och tjänster 0:55 ±0:15 0:46 ±0:12 0:53 ±0:11 0:47 ±0:13 0:44 ±0:08 0:46 ±0:10 
Annat hemarbete 0:24 ±0:09 0:41 ±0:26 0:29 ±0:10 0:24 ±0:09 0:29 ±0:12 0:25 ±0:08 
Resor i samband med hemarbete 0:35 ±0:06 0:47 ±0:10 0:38 ±0:05 0:39 ±0:08 0:49 ±0:09 0:42 ±0:06 
Hemarbete, totalt 2:05 ±0:19 2:32 ±0:20 2:13 ±0:16 1:48 ±0:16 3:02 ±0:19 2:09 ±0:13 

Personlig omvårdnad 8:22 ±0:16 10:02 ±0:22 8:51 ±0:13 8:22 ±0:18 10:14 ±0:19 8:54 ±0:15 
Måltider 1:08 ±0:07 1:34 ±0:09 1:15 ±0:06 1:03 ±0:07 1:29 ±0:07 1:10 ±0:06 
Resor i sb med personliga behov 0:41 ±0:29 0:28 ±0:09 0:37 ±0:21 0:24 ±0:08 0:27 ±0:09 0:24 ±0:06 
Personliga behov, totalt 9:28 ±0:17 11:35 ±0:22 10:04 ±0:14 9:23 ±0:19 11:45 ±0:21 10:04 ±0:16 

Studier 5:26 ±1:15 3:00 ±0:55 4:45 ±0:57 4:42 ±1:24 1:34 ±0:30 3:48 ±1:02 
Resor i samband med studier 0:52 ±0:14 1:41 ±0:18 1:06 ±0:11 0:50 ±0:22 .. .. 0:39 ±0:16 
Studier, totalt 6:03 ±1:22 3:26 ±1:05 5:18 ±1:05 5:08 ±1:33 1:38 ±0:33 4:08 ±1:09 

Idrott och friluftsliv 1:47 ±0:19 2:18 ±0:22 1:56 ±0:16 1:57 ±0:37 1:48 ±0:21 1:55 ±0:28 
Föreningsverksamhet m.m. 1:37 ±0:37 2:23 ±0:40 1:50 ±0:31 1:22 ±0:36 2:10 ±0:19 1:36 ±0:27 
Underhållning, kultur 1:46 ±0:42 2:32 ±0:54 1:59 ±0:33 2:11 ±1:12 2:34 ±0:48 2:18 ±0:53 
Social samvaro 1:53 ±0:24 3:08 ±0:27 2:14 ±0:20 1:19 ±0:19 2:46 ±0:27 1:44 ±0:15 
TV och radio 2:15 ±0:15 3:01 ±0:20 2:28 ±0:13 2:05 ±0:14 2:48 ±0:16 2:17 ±0:11 
Läsning 0:48 ±0:10 0:59 ±0:11 0:51 ±0:09 0:42 ±0:11 0:48 ±0:10 0:44 ±0:09 
Hobbies 1:46 ±0:23 2:14 ±0:27 1:54 ±0:20 1:44 ±0:32 1:34 ±0:26 1:41 ±0:24 
Övrig fri tid 0:50 ±0:10 1:00 ±0:12 0:53 ±0:08 0:44 ±0:11 1:10 ±0:25 0:52 ±0:10 
Resor i samband med fri tid 1:12 ±0:24 1:35 ±0:17 1:19 ±0:18 0:56 ±0:21 1:28 ±0:17 1:05 ±0:16 
Fri tid, totalt 5:16 ±0:26 8:47 ±0:28 6:16 ±0:22 4:32 ±0:28 7:47 ±0:29 5:28 ±0:23 

Övrigt, okodbart 1:11 ±0:43 0:43 ±0:17 1:03 ±0:31 0:26 ±0:08 0:51 ±0:27 0:33 ±0:11 
Antal dagboksdagar     467      351  
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Män            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn min. 7 år) 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 8:42 ±0:21 5:27 ±0:58 7:46 ±0:23 .. .. .. .. .. .. 8:35 ±0:20 4:54 ±0:55 7:32 ±0:21 
 1:03 ±0:18 1:29 ±1:17 1:11 ±0:33 .. .. .. .. .. .. 0:57 ±0:07 0:46 ±0:08 0:54 ±0:06 
 9:32 ±0:24 6:11 ±1:08 8:35 ±0:29 .. .. .. .. .. .. 9:26 ±0:21 5:24 ±0:58 8:17 ±0:21 

 1:09 ±0:10 1:39 ±0:10 1:18 ±0:08 .. .. .. .. .. .. 1:00 ±0:06 1:43 ±0:10 1:13 ±0:06 
 0:37 ±0:04 0:44 ±0:05 0:39 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:32 ±0:03 0:46 ±0:05 0:36 ±0:03 
 0:23 ±0:03 0:29 ±0:03 0:25 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:23 ±0:02 0:28 ±0:03 0:24 ±0:02 
 0:35 ±0:14 0:55 ±0:10 0:41 ±0:10 .. .. .. .. .. .. 0:28 ±0:05 0:51 ±0:10 0:35 ±0:05 
 0:31 ±0:16 0:39 ±0:12 0:33 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:09 0:37 ±0:09 0:29 ±0:06 

 1:42 ±0:24 2:27 ±0:23 1:54 ±0:20 .. .. .. .. .. .. 1:16 ±0:15 1:48 ±0:17 1:25 ±0:12 

 1:21 ±0:08 1:31 ±0:10 1:24 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:46 ±0:09 0:55 ±0:10 0:49 ±0:07 
 0:47 ±0:05 0:46 ±0:06 0:47 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:20 ±0:04 0:22 ±0:03 0:21 ±0:03 
 0:33 ±0:09 0:16 ±0:08 0:28 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:37 ±0:08 0:23 ±0:12 0:33 ±0:06 
 0:51 ±0:09 0:59 ±0:07 0:53 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:37 ±0:21 0:54 ±0:14 0:42 ±0:15 
 0:21 ±0:04 0:27 ±0:07 0:23 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:06 0:24 ±0:09 0:25 ±0:05 
 0:23 ±0:05 0:26 ±0:05 0:24 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:26 ±0:04 0:27 ±0:03 0:26 ±0:03 
 0:27 ±0:14 0:00 ±0:00 0:19 ±0:10 .. .. .. .. .. .. 1:36 ±0:36 0:00 ±0:00 1:08 ±0:26 
 1:11 ±0:28 1:56 ±0:56 1:24 ±0:26 .. .. .. .. .. .. 1:03 ±0:24 1:35 ±0:20 1:12 ±0:18 
 0:37 ±0:17 0:36 ±0:12 0:37 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 0:23 ±0:12 0:36 ±0:22 0:27 ±0:11 

 .. .. 0:50 ±0:24 0:51 ±0:38 .. .. .. .. .. .. 0:41 ±0:15 0:45 ±0:15 0:42 ±0:12 
 0:48 ±0:07 0:56 ±0:09 0:51 ±0:06 .. .. .. .. .. .. 0:44 ±0:07 0:54 ±0:10 0:47 ±0:05 
 0:33 ±0:11 0:39 ±0:10 0:35 ±0:09 .. .. .. .. .. .. 0:31 ±0:06 0:46 ±0:12 0:35 ±0:06 
 0:41 ±0:04 0:54 ±0:08 0:44 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:47 ±0:06 1:06 ±0:11 0:53 ±0:05 
 3:37 ±0:18 4:55 ±0:19 3:59 ±0:15 .. .. .. .. .. .. 2:42 ±0:14 4:29 ±0:19 3:12 ±0:12 

 8:08 ±0:14 9:17 ±0:14 8:27 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 7:56 ±0:11 9:31 ±0:11 8:23 ±0:09 
 1:12 ±0:06 1:56 ±0:07 1:25 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 1:14 ±0:06 1:52 ±0:07 1:25 ±0:05 
 0:24 ±0:06 0:24 ±0:05 0:24 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:14 0:33 ±0:14 0:27 ±0:11 
 9:19 ±0:15 11:14 ±0:15 9:52 ±0:13 .. .. .. .. .. .. 9:11 ±0:13 11:24 ±0:13 9:49 ±0:10 

 4:31 ±1:50 1:23 ±0:43 3:37 ±1:24 .. .. .. .. .. .. 2:44 ±1:13 2:41 ±1:39 2:43 ±1:07 
 0:36 ±0:15 0:00 ±0:00 0:26 ±0:11 .. .. .. .. .. .. 1:39 ±0:52 .. .. 1:25 ±0:37 
 4:50 ±1:57 1:23 ±0:43 3:51 ±1:29 .. .. .. .. .. .. 3:20 ±1:34 2:48 ±1:41 3:11 ±1:21 

 1:32 ±0:19 1:54 ±0:17 1:38 ±0:15 .. .. .. .. .. .. 1:45 ±0:17 2:02 ±0:19 1:50 ±0:15 
 2:13 ±0:51 1:55 ±0:31 2:08 ±0:38 .. .. .. .. .. .. 1:51 ±0:33 2:10 ±0:32 1:56 ±0:25 
 2:22 ±1:05 2:08 ±0:40 2:18 ±0:48 .. .. .. .. .. .. 1:42 ±0:51 2:04 ±0:21 1:48 ±0:37 
 1:01 ±0:11 1:58 ±0:16 1:17 ±0:10 .. .. .. .. .. .. 1:09 ±0:13 1:47 ±0:15 1:20 ±0:10 
 1:56 ±0:10 2:45 ±0:14 2:10 ±0:09 .. .. .. .. .. .. 1:54 ±0:10 2:35 ±0:12 2:05 ±0:09 
 0:38 ±0:06 0:46 ±0:07 0:41 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 0:41 ±0:06 0:53 ±0:07 0:45 ±0:05 
 1:18 ±0:15 1:14 ±0:13 1:17 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 1:08 ±0:13 1:10 ±0:12 1:08 ±0:09 
 0:49 ±0:21 0:53 ±0:09 0:50 ±0:15 .. .. .. .. .. .. 0:50 ±0:13 1:08 ±0:17 0:55 ±0:10 
 0:59 ±0:16 1:23 ±0:15 1:06 ±0:13 .. .. .. .. .. .. 1:14 ±0:23 1:19 ±0:17 1:15 ±0:17 
 3:50 ±0:18 6:36 ±0:20 4:37 ±0:15 .. .. .. .. .. .. 4:34 ±0:23 6:43 ±0:23 5:11 ±0:19 

 0:40 ±0:11 0:57 ±0:24 0:45 ±0:11 .. .. .. .. .. .. 0:49 ±0:17 0:53 ±0:29 0:50 ±0:15 
     588            575 
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Tabell B:9 (forts.) 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. Timmar 
och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 

 Män        
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. .. .. .. .. .. .. 8:21 ±0:23 5:23 ±1:11 7:30 ±0:30 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. 1:04 ±0:10 1:45 ±0:58 1:16 ±0:18 
Förvärvsarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 9:19 ±0:25 6:22 ±1:15 8:28 ±0:32 

Hushållsarbete .. .. .. .. .. .. 1:02 ±0:07 1:28 ±0:09 1:10 ±0:06 
därav Matlagning .. .. .. .. .. .. 0:31 ±0:03 0:45 ±0:06 0:35 ±0:03 
 Diskning, avdukning .. .. .. .. .. .. 0:20 ±0:02 0:25 ±0:02 0:21 ±0:02 
 Städning av bostaden .. .. .. .. .. .. 0:37 ±0:07 0:55 ±0:10 0:42 ±0:06 
 Tvätt, strykning .. .. .. .. .. .. 0:24 ±0:12 0:37 ±0:13 0:28 ±0:09 

Underhållsarbete .. .. .. .. .. .. 1:52 ±0:20 2:02 ±0:18 1:55 ±0:16 

Omsorg om egna barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Samtal med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Annan omsorg om barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 

Omsorg om andra .. .. .. .. .. .. 1:38 ±0:41 1:29 ±0:25 1:35 ±0:30 
Inköp av varor och tjänster .. .. .. .. .. .. 0:50 ±0:07 0:47 ±0:07 0:49 ±0:05 
Annat hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:34 ±0:08 0:44 ±0:11 0:37 ±0:06 
Resor i samband med hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:44 ±0:05 0:59 ±0:08 0:48 ±0:05 
Hemarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 3:02 ±0:17 3:58 ±0:16 3:18 ±0:14 

Personlig omvårdnad .. .. .. .. .. .. 8:08 ±0:14 9:20 ±0:11 8:29 ±0:11 
Måltider .. .. .. .. .. .. 1:26 ±0:06 1:58 ±0:06 1:35 ±0:05 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. 0:19 ±0:08 0:19 ±0:07 0:19 ±0:06 
Personliga behov, totalt .. .. .. .. .. .. 9:33 ±0:16 11:20 ±0:13 10:04 ±0:13 

Studier .. .. .. .. .. .. 2:01 ±1:44 0:44 ±0:20 1:39 ±1:15 
Resor i samband med studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt .. .. .. .. .. .. 2:09 ±1:56 0:45 ±0:21 1:45 ±1:23 

Idrott och friluftsliv .. .. .. .. .. .. 1:35 ±0:15 2:10 ±0:16 1:45 ±0:12 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. .. .. 1:42 ±0:29 2:18 ±1:07 1:52 ±0:26 
Underhållning, kultur .. .. .. .. .. .. 1:43 ±0:38 2:08 ±0:26 1:50 ±0:28 
Social samvaro .. .. .. .. .. .. 1:24 ±0:11 2:01 ±0:15 1:34 ±0:09 
TV och radio .. .. .. .. .. .. 2:20 ±0:10 2:54 ±0:12 2:30 ±0:09 
Läsning .. .. .. .. .. .. 1:00 ±0:11 1:08 ±0:07 1:02 ±0:09 
Hobbies .. .. .. .. .. .. 1:19 ±0:17 1:29 ±0:14 1:22 ±0:13 
Övrig fri tid .. .. .. .. .. .. 0:56 ±0:09 1:03 ±0:08 0:58 ±0:07 
Resor i samband med fri tid .. .. .. .. .. .. 1:09 ±0:16 1:24 ±0:18 1:13 ±0:13 
Fri tid, totalt .. .. .. .. .. .. 5:24 ±0:19 7:49 ±0:20 6:05 ±0:17 

Övrigt, okodbart .. .. .. .. .. .. 0:26 ±0:07 0:34 ±0:09 0:28 ±0:06 
Antal dagboksdagar           743 
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Män            
Barnlösa 45-64 år ensamstående  65+ år sammanboende     65+ år ensamstående___________ 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 7:54 ±0:47 5:44 ±1:37 7:17 ±0:43 5:29 ±1:34 4:03 ±1:34 5:04 ±1:06 3:12 ±3:01 0:35 ±0:00 2:27 ±2:09 
 0:54 ±0:11 0:34 ±0:18 0:48 ±0:10 .. .. 1:00 ±0:00 0:53 ±0:35 1:00 ±0:34 0:00 ±0:00 0:43 ±0:24 
 8:44 ±0:48 6:10 ±1:38 8:00 ±0:45 6:00 ±1:47 4:18 ±1:27 5:31 ±1:15 3:54 ±3:11 0:35 ±0:00 2:57 ±2:16 

 1:28 ±0:17 1:43 ±0:15 1:32 ±0:13 1:36 ±0:14 1:36 ±0:18 1:36 ±0:12 2:19 ±0:22 2:08 ±0:20 2:16 ±0:19 
 0:40 ±0:06 0:49 ±0:07 0:42 ±0:05 0:40 ±0:06 0:51 ±0:13 0:43 ±0:07 0:55 ±0:07 0:59 ±0:09 0:56 ±0:06 
 0:23 ±0:06 0:28 ±0:04 0:24 ±0:04 0:31 ±0:06 0:34 ±0:06 0:32 ±0:05 0:38 ±0:06 0:43 ±0:07 0:40 ±0:05 
 0:45 ±0:18 0:51 ±0:13 0:47 ±0:14 0:39 ±0:11 0:43 ±0:12 0:40 ±0:08 0:53 ±0:20 0:49 ±0:19 0:52 ±0:18 
 0:36 ±0:12 0:30 ±0:09 0:34 ±0:09 1:01 ±0:44 0:34 ±0:26 0:53 ±0:34 0:56 ±0:20 0:28 ±0:05 0:48 ±0:14 

 1:50 ±0:47 1:39 ±0:25 1:47 ±0:36 2:07 ±0:32 1:38 ±0:26 1:59 ±0:27 1:41 ±0:34 1:33 ±0:26 1:38 ±0:28 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1:22 ±0:50 1:14 ±0:34 1:20 ±0:39 0:52 ±0:20 1:31 ±0:33 1:04 ±0:14 1:24 ±0:45 1:59 ±1:18 1:34 ±0:40 
 0:53 ±0:12 0:38 ±0:11 0:49 ±0:09 1:08 ±0:12 0:40 ±0:09 1:00 ±0:09 1:06 ±0:24 0:45 ±0:13 1:00 ±0:17 
 0:28 ±0:12 0:46 ±0:18 0:33 ±0:11 0:38 ±0:07 0:43 ±0:21 0:39 ±0:09 0:44 ±0:19 0:24 ±0:09 0:38 ±0:14 
 0:39 ±0:10 0:42 ±0:10 0:40 ±0:07 0:59 ±0:09 0:40 ±0:08 0:54 ±0:07 0:47 ±0:10 0:41 ±0:13 0:45 ±0:09 
 3:10 ±0:33 3:41 ±0:27 3:19 ±0:26 4:24 ±0:26 3:09 ±0:22 4:03 ±0:21 4:30 ±0:34 3:25 ±0:28 4:12 ±0:29 

 8:21 ±0:25 9:34 ±0:23 8:42 ±0:21 9:10 ±0:16 9:27 ±0:15 9:15 ±0:14 9:13 ±0:22 9:14 ±0:23 9:13 ±0:20 
 1:03 ±0:08 1:45 ±0:15 1:15 ±0:08 2:01 ±0:08 2:24 ±0:13 2:08 ±0:08 1:42 ±0:10 1:47 ±0:11 1:43 ±0:09 
 0:12 ±0:03 0:37 ±0:33 0:19 ±0:10 .. .. 0:57 ±0:10 0:41 ±0:27 0:49 ±0:40 0:15 ±0:00 0:39 ±0:29 
 9:23 ±0:26 11:20 ±0:27 9:57 ±0:21 11:12 ±0:18 11:53 ±0:19 11:24 ±0:17 10:55 ±0:24 11:01 ±0:24 10:57 ±0:22 

 1:28 ±0:32 2:33 ±0:38 1:46 ±0:23 1:09 ±0:57 1:20 ±0:17 1:12 ±0:42 1:33 ±1:01 0:30 ±0:00 1:15 ±0:44 
 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 1:35 ±0:36 2:43 ±0:38 1:54 ±0:26 1:19 ±1:13 1:20 ±0:17 1:19 ±0:53 1:36 ±1:06 0:30 ±0:00 1:17 ±0:47 

 1:34 ±0:29 1:43 ±0:26 1:36 ±0:23 1:29 ±0:13 1:34 ±0:16 1:31 ±0:11 1:18 ±0:22 1:48 ±0:26 1:26 ±0:19 
 2:35 ±1:32 1:34 ±0:30 2:17 ±1:08 2:11 ±1:22 1:32 ±0:54 2:00 ±0:56 1:07 ±0:41 1:39 ±1:06 1:16 ±0:42 
 0:49 ±0:21 1:48 ±0:51 1:06 ±0:21 0:49 ±0:15 1:04 ±0:32 0:53 ±0:12 0:49 ±0:18 2:08 ±0:14 1:11 ±0:15 
 1:18 ±0:22 2:10 ±0:31 1:33 ±0:17 1:20 ±0:21 1:37 ±0:20 1:25 ±0:16 1:45 ±0:33 1:39 ±0:19 1:43 ±0:24 
 2:14 ±0:23 3:18 ±0:30 2:32 ±0:23 3:17 ±0:17 3:39 ±0:21 3:23 ±0:16 3:06 ±0:25 3:45 ±0:29 3:17 ±0:23 
 1:13 ±0:16 1:07 ±0:12 1:11 ±0:13 1:32 ±0:13 1:32 ±0:13 1:32 ±0:11 1:37 ±0:17 1:19 ±0:14 1:32 ±0:14 
 0:58 ±0:17 1:27 ±0:23 1:07 ±0:14 1:21 ±0:16 1:20 ±0:18 1:20 ±0:14 1:28 ±0:31 1:44 ±0:35 1:33 ±0:28 
 1:07 ±0:25 1:09 ±0:19 1:08 ±0:22 1:26 ±0:31 1:18 ±0:13 1:24 ±0:23 1:39 ±0:22 1:38 ±0:26 1:39 ±0:21 
 0:47 ±0:13 1:06 ±0:25 0:52 ±0:12 1:05 ±0:22 1:00 ±0:15 1:04 ±0:15 0:45 ±0:11 1:02 ±0:16 0:50 ±0:09 
 5:09 ±0:37 8:06 ±0:37 5:59 ±0:31 7:57 ±0:30 8:45 ±0:30 8:10 ±0:26 8:07 ±0:42 9:18 ±0:34 8:27 ±0:36 

 0:44 ±0:23 1:27 ±0:53 0:56 ±0:25 0:47 ±0:39 0:54 ±0:25 0:49 ±0:29 1:19 ±0:49 1:21 ±0:51 1:19 ±0:44 
     202      289      159 
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Tabell B:10 
Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter 
per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 5:27 ±0:13 1:06 ±0:09 4:12 ±0:10 6:59 ±0:14 1:12 ±0:10 5:20 ±0:11 
Arbetsresor 0:34 ±0:03 0:06 ±0:01 0:26 ±0:02 0:45 ±0:04 0:10 ±0:03 0:35 ±0:03 
Förvärvsarbete, totalt 6:01 ±0:14 1:13 ±0:10 4:38 ±0:11 7:44 ±0:15 1:22 ±0:11 5:55 ±0:12 

Hushållsarbete 1:41 ±0:05 2:29 ±0:05 1:55 ±0:04 0:48 ±0:03 1:19 ±0:04 0:57 ±0:03 
därav Matlagning 0:36 ±0:02 0:52 ±0:02 0:41 ±0:01 0:20 ±0:01 0:29 ±0:02 0:23 ±0:01 
 Diskning, avdukning 0:16 ±0:01 0:24 ±0:01 0:19 ±0:01 0:08 ±0:01 0:13 ±0:01 0:10 ±0:01 
 Städning av bostaden 0:25 ±0:02 0:40 ±0:03 0:29 ±0:02 0:12 ±0:02 0:25 ±0:03 0:16 ±0:02 
 Tvätt, strykning 0:16 ±0:02 0:21 ±0:02 0:18 ±0:01 0:03 ±0:01 0:05 ±0:01 0:03 ±0:01 

Underhållsarbete 0:18 ±0:02 0:27 ±0:03 0:21 ±0:02 0:26 ±0:04 0:53 ±0:06 0:33 ±0:03 
Omsorg om egna barn 0:32 ±0:03 0:27 ±0:03 0:31 ±0:03 0:19 ±0:02 0:20 ±0:03 0:19 ±0:02 
Omsorg om andra 0:07 ±0:02 0:10 ±0:02 0:08 ±0:01 0:06 ±0:02 0:09 ±0:02 0:07 ±0:01 
Inköp av varor och tjänster 0:27 ±0:02 0:27 ±0:02 0:27 ±0:02 0:19 ±0:02 0:21 ±0:02 0:20 ±0:02 
Annat hemarbete 0:09 ±0:01 0:09 ±0:01 0:09 ±0:01 0:08 ±0:01 0:09 ±0:02 0:08 ±0:01 
Resor i samband med hemarbete 0:28 ±0:02 0:27 ±0:02 0:28 ±0:02 0:23 ±0:02 0:31 ±0:03 0:25 ±0:02 
Hemarbete, totalt 3:43 ±0:08 4:37 ±0:08 3:59 ±0:07 2:28 ±0:08 3:43 ±0:09 2:50 ±0:07 

Personlig omvårdnad 8:36 ±0:05 9:45 ±0:06 8:56 ±0:04 8:04 ±0:06 9:35 ±0:07 8:30 ±0:05 
Måltider 1:15 ±0:03 1:50 ±0:03 1:25 ±0:02 1:07 ±0:03 1:45 ±0:04 1:18 ±0:02 
Resor i sb med personliga behov 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 .. .. 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 
Personliga behov, totalt 9:52 ±0:06 11:37 ±0:07 10:22 ±0:05 9:13 ±0:07 11:22 ±0:08 9:50 ±0:06 

Studier 0:07 ±0:02 0:04 ±0:02 0:06 ±0:02 0:07 ±0:03 0:04 ±0:02 0:06 ±0:02 
Resor i samband med studier 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 
Studier, totalt 0:08 ±0:03 0:05 ±0:02 0:07 ±0:02 0:08 ±0:03 0:04 ±0:02 0:07 ±0:02 

Idrott och friluftsliv 0:28 ±0:03 0:45 ±0:04 0:33 ±0:03 0:28 ±0:04 0:52 ±0:05 0:35 ±0:03 
Föreningsverksamhet m.m. 0:05 ±0:01 0:07 ±0:02 0:05 ±0:01 0:07 ±0:02 0:10 ±0:02 0:08 ±0:02 
Underhållning, kultur 0:04 ±0:01 0:09 ±0:02 0:06 ±0:01 0:04 ±0:01 0:10 ±0:02 0:05 ±0:01 
Social samvaro 0:53 ±0:04 1:40 ±0:07 1:06 ±0:04 0:43 ±0:05 1:36 ±0:08 0:58 ±0:04 
TV och radio 1:23 ±0:04 1:47 ±0:05 1:30 ±0:04 1:40 ±0:05 2:20 ±0:06 1:51 ±0:04 
Läsning 0:29 ±0:02 0:33 ±0:03 0:30 ±0:02 0:22 ±0:02 0:27 ±0:02 0:23 ±0:02 
Hobbies 0:11 ±0:02 0:18 ±0:02 0:13 ±0:02 0:20 ±0:03 0:34 ±0:04 0:24 ±0:03 
Övrig fri tid 0:17 ±0:02 0:24 ±0:03 0:19 ±0:02 0:16 ±0:02 0:24 ±0:03 0:18 ±0:02 
Resor i samband med fri tid 0:22 ±0:03 0:43 ±0:04 0:28 ±0:02 0:22 ±0:04 0:48 ±0:05 0:30 ±0:03 
Fri tid, totalt 4:11 ±0:08 6:24 ±0:10 4:49 ±0:07 4:22 ±0:10 7:21 ±0:11 5:13 ±0:08 

Övrigt, okodbart 0:06 ±0:01 0:05 ±0:01 0:05 ±0:01 0:06 ±0:01 0:08 ±0:02 0:06 ±0:01 
Totalt 24:00  24:00  24:00  24:00  24:00  24:00  
Antal dagboksdagar     3121    2661  
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Tabell B:11 
Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. 
Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 

 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 71 ±2 19 ±2 56 ±2 81 ±2 22 ±2 64 ±2 
Arbetsresor 67 ±3 14 ±2 52 ±2 76 ±2 15 ±2 59 ±2 
Förvärvsarbete, totalt 71 ±2 19 ±2 57 ±2 82 ±2 22 ±2 65 ±2 

Hushållsarbete 95 ±1 96 ±1 95 ±1 76 ±2 83 ±2 78 ±2 
därav Matlagning 85 ±2 86 ±2 85 ±2 61 ±3 66 ±3 62 ±2 
 Diskning, avdukning 64 ±3 72 ±2 66 ±2 39 ±3 49 ±3 42 ±2 
 Städning av bostaden 60 ±3 70 ±3 63 ±2 34 ±3 45 ±3 37 ±2 
 Tvätt, strykning 39 ±3 45 ±3 41 ±2 8 ±2 13 ±2 10 ±1 

Underhållsarbete 36 ±3 42 ±3 38 ±2 28 ±2 44 ±3 33 ±2 
Omsorg om egna barn 36 ±2 31 ±2 35 ±2 27 ±2 26 ±2 27 ±2 
Omsorg om andra 14 ±2 17 ±2 15 ±2 10 ±2 13 ±2 11 ±1 
Inköp av varor och tjänster 56 ±3 48 ±3 54 ±2 43 ±3 43 ±3 43 ±2 
Annat hemarbete 35 ±3 28 ±2 33 ±2 25 ±2 23 ±2 25 ±2 
Resor i samband med hemarbete 66 ±3 58 ±3 64 ±2 57 ±3 57 ±3 57 ±2 
Hemarbete, totalt 99 ±1 99 ±1 99 ±0 92 ±2 93 ±1 92 ±1 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 99 ±1 99 ±0 99 ±0 96 ±1 98 ±1 97 ±1 
Resor i sb med personliga behov 4 ±1 5 ±1 4 ±1 5 ±1 7 ±1 6 ±1 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 5 ±1 4 ±1 4 ±1 4 ±1 3 ±1 4 ±1 
Resor i samband med studier 2 ±1 0 ±0 2 ±1 .. .. 0 ±0 1 ±0 
Studier, totalt 5 ±1 4 ±1 4 ±1 4 ±1 3 ±1 4 ±1 

Idrott och friluftsliv 33 ±3 47 ±3 37 ±2 29 ±3 43 ±3 33 ±2 
Föreningsverksamhet m.m. 5 ±1 5 ±1 5 ±1 6 ±1 7 ±1 6 ±1 
Underhållning, kultur 4 ±1 7 ±1 5 ±1 3 ±1 7 ±1 4 ±1 
Social samvaro 73 ±2 80 ±2 75 ±2 56 ±3 69 ±3 60 ±2 
TV och radio 80 ±2 80 ±2 80 ±2 83 ±2 84 ±2 83 ±2 
Läsning 58 ±3 57 ±3 58 ±2 45 ±3 47 ±3 46 ±2 
Hobbies 21 ±2 28 ±2 23 ±2 27 ±2 36 ±3 29 ±2 
Övrig fri tid 34 ±3 41 ±3 36 ±2 30 ±3 39 ±3 33 ±2 
Resor i samband med fri tid 37 ±3 55 ±3 42 ±2 36 ±3 57 ±3 42 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 99 ±0 99 ±0 98 ±1 99 ±1 98 ±1 

Övrigt, okodbart 16 ±2 14 ±2 16 ±2 16 ±2 15 ±2 15 ±2 
Totalt 100  100  100  100  100  100  
Antal dagboksdagar     3121      2661  
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Tabell B:12 
Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar 
och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7:38 ±0:10 5:49 ±0:27 7:07 ±0:11 8:34 ±0:10 5:35 ±0:30 7:43 ±0:12 
Arbetsresor 0:51 ±0:04 0:47 ±0:06 0:50 ±0:03 0:59 ±0:05 1:10 ±0:21 1:02 ±0:08 
Förvärvsarbete, totalt 8:25 ±0:11 6:18 ±0:30 7:49 ±0:12 9:27 ±0:11 6:15 ±0:32 8:32 ±0:13 

Hushållsarbete 1:47 ±0:05 2:35 ±0:05 2:00 ±0:04 1:02 ±0:04 1:35 ±0:05 1:12 ±0:03 
därav Matlagning 0:43 ±0:02  1:00 ±0:02 0:48 ±0:01 0:32 ±0:02 0:45 ±0:03 0:36 ±0:01 
 Diskning, avdukning 0:26 ±0:01 0:33 ±0:01 0:28 ±0:01 0:22 ±0:01 0:26 ±0:01 0:23 ±0:01 
 Städning av bostaden 0:42 ±0:03 0:57 ±0:04 0:46 ±0:02 0:35 ±0:05 0:55 ±0:05 0:41 ±0:04 
 Tvätt, strykning 0:42 ±0:03 0:46 ±0:03 0:43 ±0:03 0:32 ±0:06 0:38 ±0:05 0:34 ±0:05 

Underhållsarbete 0:50 ±0:05 1:04 ±0:06 0:54 ±0:04 1:31 ±0:11 2:01 ±0:10 1:40 ±0:09 
Omsorg om egna barn 1:29 ±0:07 1:25 ±0:07 1:28 ±0:06 1:10 ±0:07 1:19 ±0:08 1:13 ±0:05 
Omsorg om andra 0:50 ±0:09 1:02 ±0:10 0:53 ±0:08 1:01 ±0:14 1:09 ±0:13 1:03 ±0:11 
Inköp av varor och tjänster 0:49 ±0:03 0:54 ±0:04 0:50 ±0:03 0:46 ±0:04 0:49 ±0:04 0:47 ±0:03 
Annat hemarbete 0:27 ±0:03 0:33 ±0:04 0:28 ±0:02 0:31 ±0:05 0:40 ±0:05 0:33 ±0:04 
Resor i samband med hemarbete 0:43 ±0:03 0:47 ±0:04 0:44 ±0:02 0:40 ±0:02 0:54 ±0:04 0:44 ±0:02 
Hemarbete, totalt 3:46 ±0:08 4:41 ±0:08 4:02 ±0:07 2:41 ±0:08 4:00 ±0:09 3:04 ±0:07 

Personlig omvårdnad 8:36 ±0:05 9:45 ±0:06 8:56 ±0:04 8:04 ±0:06 9:36 ±0:07 8:30 ±0:05 
Måltider 1:16 ±0:03 1:51 ±0:03 1:26 ±0:02 1:10 ±0:03 1:47 ±0:03 1:21 ±0:02 
Resor i sb med personliga behov 0:28 ±0:08 0:26 ±0:07 0:28 ±0:06 0:25 ±0:08 0:30 ±0:06 0:27 ±0:06 
Personliga behov, totalt 9:52 ±0:06 11:37 ±0:07 10:22 ±0:05 9:13 ±0:07 11:23 ±0:08 9:50 ±0:06 

Studier 2:27 ±0:35 2:15 ±0:30 2:23 ±0:26 2:50 ±0:59 2:04 ±0:38 2:37 ±0:44 
Resor i samband med studier 0:38 ±0:12 0:43 ±0:17 0:40 ±0:10 0:51 ±0:19 1:15 ±0:26 0:57 ±0:16 
Studier, totalt 2:42 ±0:39 2:20 ±0:34 2:36 ±0:30 3:08 ±1:03 2:09 ±0:43 2:51 ±0:48 

Idrott och friluftsliv 1:25 ±0:07 1:36 ±0:06 1:28 ±0:06 1:39 ±0:09 2:04 ±0:09 1:46 ±0:07 
Föreningsverksamhet m.m. 1:36 ±0:18 2:21 ±0:39 1:48 ±0:17 1:57 ±0:23 2:22 ±0:25 2:04 ±0:18 
Underhållning, kultur 1:40 ±0:22 1:56 ±0:13 1:45 ±0:16 2:03 ±0:25 2:15 ±0:19 2:06 ±0:18 
Social samvaro 1:12 ±0:05 2:04 ±0:08 1:27 ±0:04 1:17 ±0:07 2:17 ±0:09 1:35 ±0:06 
TV och radio 1:43 ±0:04 2:14 ±0:05 1:52 ±0:04 2:00 ±0:05 2:46 ±0:07 2:13 ±0:04 
Läsning 0:49 ±0:03 0:58 ±0:04 0:51 ±0:03 0:48 ±0:04 0:57 ±0:04 0:51 ±0:03 
Hobbies 0:51 ±0:08 1:04 ±0:07 0:55 ±0:06 1:15 ±0:08 1:35 ±0:10 1:21 ±0:07 
Övrig fri tid 0:51 ±0:06 0:58 ±0:06 0:53 ±0:05 0:51 ±0:06 1:01 ±0:06 0:54 ±0:05 
Resor i samband med fri tid 0:59 ±0:07 1:18 ±0:06 1:05 ±0:05 1:03 ±0:09 1:25 ±0:08 1:09 ±0:07 
Fri tid, totalt 4:13 ±0:08 6:26 ±0:10 4:51 ±0:07 4:27 ±0:10 7:24 ±0:11 5:18 ±0:08 

Övrigt, okodbart 0:34 ±0:07 0:35 ±0:07 0:35 ±0:06 0:37 ±0:06 0:53 ±0:11 0:41 ±0:05 
Antal dagboksdagar     3121      2661  
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Tabell B:13 
Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konf.intervall. Befolkningen 20-64 år 

 Kvinnor        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 6:30 ±0:53 1:43 ±0:46 5:08 ±0:42 6:25 ±0:39 1:04 ±0:26 4:53 ±0:29 
Arbetsresor 0:37 ±0:07 0:08 ±0:05 0:28 ±0:05 0:43 ±0:07 0:08 ±0:04 0:33 ±0:05 
Förvärvsarbete, totalt 7:07 ±0:57 1:51 ±0:50 5:37 ±0:44 7:08 ±0:43 1:13 ±0:29 5:26 ±0:32 

Hushållsarbete 0:56 ±0:12 1:27 ±0:17 1:05 ±0:11 1:04 ±0:10 1:55 ±0:16 1:19 ±0:09 
därav Matlagning 0:22 ±0:05 0:24 ±0:06 0:23 ±0:04 0:28 ±0:04 0:38 ±0:06 0:30 ±0:04 
 Diskning, avdukning 0:11 ±0:04 0:13 ±0:04 0:12 ±0:03 0:11 ±0:02 0:16 ±0:03 0:12 ±0:02 
 Städning av bostaden 0:12 ±0:05 0:34 ±0:12 0:18 ±0:06 0:15 ±0:05 0:40 ±0:10 0:22 ±0:05 
 Tvätt, strykning 0:08 ±0:05 0:08 ±0:05 0:08 ±0:04 0:08 ±0:04 0:13 ±0:05 0:09 ±0:03 

Underhållsarbete 0:16 ±0:12 0:11 ±0:06 0:15 ±0:09 0:10 ±0:04 0:22 ±0:09 0:14 ±0:04 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra .. .. 0:16 ±0:09 0:11 ±0:07 0:08 ±0:06 0:05 ±0:03 0:07 ±0:04 
Inköp av varor och tjänster 0:19 ±0:06 0:29 ±0:10 0:22 ±0:05 0:26 ±0:08 0:27 ±0:07 0:26 ±0:06 
Annat hemarbete 0:08 ±0:04 0:06 ±0:04 0:07 ±0:04 0:06 ±0:02 0:07 ±0:03 0:06 ±0:02 
Resor i samband med hemarbete 0:18 ±0:09 0:36 ±0:17 0:24 ±0:08 0:19 ±0:04 0:26 ±0:09 0:21 ±0:04 
Hemarbete, totalt 2:07 ±0:25 3:05 ±0:29 2:24 ±0:20 2:13 ±0:19 3:22 ±0:24 2:33 ±0:16 

Personlig omvårdnad 8:51 ±0:29 10:04 ±0:28 9:12 ±0:24 9:08 ±0:19 10:12 ±0:17 9:26 ±0:15 
Måltider 1:00 ±0:11 1:37 ±0:12 1:11 ±0:09 1:05 ±0:09 1:39 ±0:10 1:15 ±0:07 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 
Personliga behov, totalt 9:53 ±0:33 11:43 ±0:33 10:24 ±0:27 10:14 ±0:21 11:52 ±0:20 10:42 ±0:16 

Studier 0:12 ±0:11 .. .. 0:11 ±0:09 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband med studier .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Studier, totalt 0:14 ±0:13 .. .. 0:12 ±0:10 .. .. .. .. 0:05 ±0:04 

Idrott och friluftsliv 0:23 ±0:10 0:45 ±0:16 0:29 ±0:10 0:32 ±0:11 0:47 ±0:13 0:36 ±0:09 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. 0:08 ±0:07 0:07 ±0:05 .. .. .. .. 0:04 ±0:03 
Underhållning, kultur .. .. .. .. 0:03 ±0:02 .. .. 0:10 ±0:06 0:08 ±0:05 
Social samvaro 1:02 ±0:17 2:21 ±0:32 1:25 ±0:17 0:51 ±0:12 2:15 ±0:26 1:15 ±0:12 
TV och radio 1:25 ±0:20 1:57 ±0:23 1:34 ±0:17 1:29 ±0:13 1:52 ±0:18 1:36 ±0:11 
Läsning 0:27 ±0:13 0:26 ±0:08 0:27 ±0:10 0:25 ±0:07 0:31 ±0:09 0:27 ±0:06 
Hobbies 0:12 ±0:06 0:17 ±0:10 0:13 ±0:05 0:10 ±0:04 0:10 ±0:04 0:10 ±0:03 
Övrig fri tid 0:29 ±0:20 0:19 ±0:11 0:26 ±0:15 0:19 ±0:11 0:32 ±0:14 0:22 ±0:11 
Resor i samband med fri tid 0:24 ±0:09 0:54 ±0:13 0:33 ±0:09 0:20 ±0:08 1:04 ±0:17 0:32 ±0:08 
Fri tid, totalt 4:33 ±0:36 7:12 ±0:40 5:18 ±0:31 4:15 ±0:26 7:26 ±0:34 5:09 ±0:23 

Övrigt, okodbart .. .. 0:03 ±0:02 0:05 ±0:04 0:04 ±0:03 .. .. 0:04 ±0:03 
Totalt (antal dagboksdagar) 24:00  24:00  24:00 (180) 24:00  24:00  24:00 (314) 
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Kvinnor            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb.  föräldrar (barn min. 7 år) 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 3:53 ±0:30 1:06 ±0:22 3:05 ±0:23 5:12 ±1:21 1:22 ±1:08 4:06 ±0:49 5:48 ±0:26 1:08 ±0:20 4:28 ±0:19 
 0:23 ±0:05 0:06 ±0:03 0:18 ±0:03 0:37 ±0:16 .. .. 0:29 ±0:11 0:35 ±0:08 0:07 ±0:03 0:27 ±0:05 
 4:16 ±0:32 1:12 ±0:24 3:24 ±0:25 5:49 ±1:30 1:30 ±1:15 4:35 ±0:55 6:23 ±0:28 1:14 ±0:22 4:55 ±0:21 

 2:09 ±0:13 2:38 ±0:13 2:17 ±0:10 2:07 ±0:53 2:12 ±0:37 2:09 ±0:37 1:47 ±0:08 2:44 ±0:11 2:03 ±0:06 
 0:46 ±0:04 0:52 ±0:05 0:48 ±0:04 0:40 ±0:10 0:42 ±0:10 0:41 ±0:09 0:39 ±0:03 0:57 ±0:05 0:44 ±0:03 
 0:20 ±0:03 0:28 ±0:03 0:22 ±0:02 0:19 ±0:07 0:18 ±0:06 0:19 ±0:05 0:19 ±0:02 0:27 ±0:03 0:21 ±0:02 
 0:34 ±0:06 0:40 ±0:06 0:36 ±0:05 0:24 ±0:09 0:50 ±0:21 0:32 ±0:07 0:24 ±0:04 0:41 ±0:06 0:29 ±0:03 
 0:21 ±0:04 0:23 ±0:04 0:22 ±0:03 0:37 ±0:29 0:18 ±0:09 0:32 ±0:20 0:19 ±0:04 0:29 ±0:04 0:22 ±0:03 

 0:15 ±0:05 0:22 ±0:06 0:17 ±0:04 0:07 ±0:05 0:23 ±0:19 0:12 ±0:07 0:22 ±0:05 0:33 ±0:07 0:25 ±0:04 

 2:01 ±0:13 1:46 ±0:12 1:57 ±0:11 1:16 ±0:19 1:09 ±0:26 1:14 ±0:16 0:37 ±0:06 0:26 ±0:05 0:34 ±0:05 
 1:15 ±0:10 1:03 ±0:08 1:12 ±0:09 0:53 ±0:13 0:34 ±0:13 0:47 ±0:11 0:12 ±0:02 0:08 ±0:02 0:11 ±0:02 
 0:02 ±0:01 .. .. 0:02 ±0:01 .. .. .. .. .. .. 0:06 ±0:02 0:01 ±0:00 0:04 ±0:01 
 0:17 ±0:04 0:20 ±0:04 0:18 ±0:04 0:08 ±0:05 0:19 ±0:13 0:11 ±0:05 .. .. .. .. 0:02 ±0:01 
 0:05 ±0:01 0:05 ±0:02 0:05 ±0:01 0:05 ±0:03 0:03 ±0:02 0:04 ±0:02 0:06 ±0:01 0:06 ±0:02 0:06 ±0:01 
 0:06 ±0:02 0:06 ±0:02 0:06 ±0:01 0:04 ±0:03 0:04 ±0:03 0:04 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 
 0:03 ±0:02 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:02 ±0:01 0:00 ±0:00 .. .. 
 0:05 ±0:02 0:06 ±0:03 0:05 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:05 ±0:02 0:06 ±0:03 0:05 ±0:02 
 0:08 ±0:03 0:05 ±0:02 0:07 ±0:02 0:03 ±0:02 .. .. 0:03 ±0:02 0:04 ±0:02 0:04 ±0:02 0:04 ±0:02 

 0:03 ±0:02 0:04 ±0:02 0:03 ±0:02 .. .. .. .. 0:03 ±0:02 0:04 ±0:02 0:10 ±0:04 0:06 ±0:02 
 0:24 ±0:05 0:33 ±0:07 0:27 ±0:04 0:30 ±0:22 0:37 ±0:21 0:32 ±0:15 0:29 ±0:05 0:29 ±0:05 0:29 ±0:04 
 0:08 ±0:02 0:08 ±0:02 0:08 ±0:01 0:12 ±0:05 0:08 ±0:07 0:11 ±0:04 0:10 ±0:02 0:11 ±0:03 0:10 ±0:02 
 0:39 ±0:05 0:30 ±0:06 0:37 ±0:04 0:47 ±0:17 0:31 ±0:11 0:43 ±0:12 0:32 ±0:04 0:31 ±0:05 0:32 ±0:04 
 5:39 ±0:24 6:02 ±0:21 5:46 ±0:20 5:01 ±0:55 5:07 ±1:13 5:03 ±0:41 4:02 ±0:15 5:03 ±0:16 4:19 ±0:12 

 8:40 ±0:13 9:31 ±0:14 8:54 ±0:11 8:25 ±0:33 10:21 ±0:46 8:58 ±0:28 8:22 ±0:10 9:46 ±0:11 8:46 ±0:08 
 1:17 ±0:06 1:49 ±0:06 1:26 ±0:05 1:09 ±0:16 1:21 ±0:13 1:12 ±0:12 1:14 ±0:05 1:49 ±0:06 1:24 ±0:04 
 .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 
 9:58 ±0:15 11:21 ±0:16 10:22 ±0:13 9:34 ±0:34 11:43 ±0:41 10:11 ±0:27 9:38 ±0:13 11:37 ±0:13 10:12 ±0:10 

 0:08 ±0:05 0:06 ±0:05 0:07 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:08 ±0:05 0:04 ±0:03 0:07 ±0:04 
 0:00 ±0:00 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 0:08 ±0:05 0:06 ±0:05 0:07 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:09 ±0:06 0:04 ±0:03 0:08 ±0:05 

 0:27 ±0:09 0:32 ±0:08 0:29 ±0:08 0:11 ±0:10 0:26 ±0:12 0:15 ±0:08 0:30 ±0:06 0:45 ±0:07 0:34 ±0:05 
 0:04 ±0:03 0:03 ±0:02 0:04 ±0:02 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:07 ±0:03 0:14 ±0:07 0:09 ±0:03 
 0:04 ±0:03 0:11 ±0:07 0:06 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:03 ±0:02 0:09 ±0:04 0:04 ±0:02 
 0:53 ±0:08 1:26 ±0:15 1:03 ±0:07 1:00 ±0:35 1:26 ±0:51 1:07 ±0:26 0:45 ±0:07 1:33 ±0:13 0:59 ±0:07 
 1:26 ±0:09 1:36 ±0:10 1:29 ±0:08 1:04 ±0:20 1:58 ±0:53 1:20 ±0:21 1:10 ±0:07 1:35 ±0:09 1:17 ±0:06 
 0:15 ±0:03 0:22 ±0:04 0:17 ±0:03 0:17 ±0:10 0:15 ±0:07 0:16 ±0:07 0:26 ±0:04 0:30 ±0:05 0:27 ±0:03 
 0:04 ±0:02 0:11 ±0:04 0:06 ±0:02 0:14 ±0:12 0:10 ±0:07 0:13 ±0:09 0:07 ±0:02 0:15 ±0:05 0:09 ±0:02 
 0:17 ±0:05 0:17 ±0:04 0:17 ±0:04 0:17 ±0:11 0:22 ±0:14 0:19 ±0:09 0:14 ±0:03 0:19 ±0:04 0:15 ±0:03 
 0:22 ±0:06 0:35 ±0:10 0:26 ±0:05 0:20 ±0:17 0:47 ±0:26 0:28 ±0:14 0:19 ±0:06 0:37 ±0:08 0:24 ±0:05 
 3:52 ±0:18 5:14 ±0:22 4:15 ±0:16 3:24 ±0:44 5:29 ±1:07 4:00 ±0:30 3:41 ±0:15 5:57 ±0:18 4:20 ±0:13 

 0:06 ±0:03 0:05 ±0:02 0:06 ±0:02 0:07 ±0:05 .. .. 0:08 ±0:04 0:07 ±0:03 0:04 ±0:02 0:06 ±0:02 
 24:00  24:00  24:00 (526) 24:00  24:00  24:00 (123) 24:00  24:00  24:00 (736) 
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Tabell B:13 (forts.) 
Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konf.intervall. Befolkningen 20-64 år 

 Kvinnor        
 Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. 5:52 ±0:55 1:02 ±0:37 4:29 ±0:42 5:18 ±0:25 0:48 ±0:14 4:01 ±0:19 
Arbetsresor 0:43 ±0:25 0:05 ±0:02 0:32 ±0:18 0:30 ±0:04 0:04 ±0:01 0:23 ±0:03 
Förvärvsarbete, totalt 6:34 ±1:06 1:07 ±0:39 5:01 ±0:50 5:49 ±0:27 0:52 ±0:15 4:24 ±0:21 

därav Hushållsarbete 1:32 ±0:13 2:23 ±0:19 1:46 ±0:11 1:55 ±0:09 2:53 ±0:11 2:12 ±0:07 
 Matlagning 0:35 ±0:05 0:50 ±0:08 0:39 ±0:04 0:39 ±0:04 1:05 ±0:05 0:47 ±0:03 
 Diskning, avdukning 0:16 ±0:03 0:24 ±0:04 0:18 ±0:03 0:18 ±0:02 0:28 ±0:03 0:21 ±0:02 
 Städning av bostaden 0:25 ±0:08 0:37 ±0:10 0:28 ±0:07 0:27 ±0:04 0:41 ±0:06 0:31 ±0:03 
 Tvätt, strykning 0:13 ±0:05 0:22 ±0:07 0:15 ±0:04 0:18 ±0:03 0:22 ±0:04 0:19 ±0:02 

Underhållsarbete 0:19 ±0:10 0:27 ±0:09 0:21 ±0:08 0:21 ±0:04 0:32 ±0:06 0:24 ±0:04 

Omsorg om egna barn 0:33 ±0:09 0:34 ±0:13 0:34 ±0:08 . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn 0:12 ±0:04 0:09 ±0:04 0:11 ±0:04 . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning .. .. .. .. 0:03 ±0:02 . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Samtal med barn 0:09 ±0:03 0:09 ±0:05 0:09 ±0:03 . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. .. .. 0:02 ±0:01 . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  .. .. 0:08 ±0:07 0:03 ±0:02 . . . . . . 
 Annan omsorg om barn 0:02 ±0:01 0:03 ±0:02 0:02 ±0:01 . . . . . . 

Omsorg om andra 0:03 ±0:02 0:11 ±0:09 0:05 ±0:03 0:12 ±0:04 0:16 ±0:05 0:13 ±0:04 
Inköp av varor och tjänster 0:28 ±0:06 0:27 ±0:07 0:28 ±0:05 0:30 ±0:05 0:23 ±0:04 0:28 ±0:04 
Annat hemarbete 0:07 ±0:03 0:08 ±0:03 0:07 ±0:03 0:11 ±0:03 0:11 ±0:03 0:11 ±0:02 
Resor i samband med hemarbete 0:29 ±0:06 0:39 ±0:08 0:32 ±0:06 0:24 ±0:03 0:23 ±0:04 0:23 ±0:03 
Hemarbete, totalt 3:31 ±0:28 4:50 ±0:32 3:54 ±0:25 3:33 ±0:14 4:38 ±0:14 3:52 ±0:11 

Personlig omvårdnad 8:13 ±0:21 9:55 ±0:22 8:42 ±0:18 8:26 ±0:09 9:38 ±0:09 8:46 ±0:07 
Måltider 1:14 ±0:11 1:47 ±0:13 1:23 ±0:09 1:25 ±0:06 2:07 ±0:06 1:37 ±0:05 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Personliga behov, totalt 9:31 ±0:28 11:43 ±0:27 10:09 ±0:22 9:52 ±0:11 11:46 ±0:11 10:24 ±0:09 

Studier .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:05 ±0:04 0:04 ±0:03 0:05 ±0:03 
Resor i samband med studier 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
Studier, totalt .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:06 ±0:05 0:05 ±0:03 0:06 ±0:04 

Idrott och friluftsliv 0:31 ±0:16 0:33 ±0:11 0:31 ±0:13 0:27 ±0:06 0:52 ±0:08 0:35 ±0:05 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. .. .. .. .. 0:05 ±0:03 0:03 ±0:01 
Underhållning, kultur .. .. 0:06 ±0:05 0:08 ±0:07 0:05 ±0:03 0:09 ±0:04 0:06 ±0:02 
Social samvaro 0:59 ±0:18 1:43 ±0:29 1:12 ±0:14 0:52 ±0:07 1:21 ±0:11 1:00 ±0:06 
TV och radio 1:21 ±0:16 1:46 ±0:19 1:28 ±0:15 1:32 ±0:08 1:57 ±0:10 1:39 ±0:07 
Läsning 0:25 ±0:07 0:32 ±0:10 0:27 ±0:06 0:39 ±0:06 0:43 ±0:06 0:41 ±0:05 
Hobbies 0:07 ±0:04 0:13 ±0:05 0:09 ±0:03 0:16 ±0:05 0:23 ±0:05 0:18 ±0:04 
Övrig fri tid 0:14 ±0:05 0:27 ±0:08 0:17 ±0:05 0:19 ±0:04 0:29 ±0:06 0:22 ±0:04 
Resor i samband med fri tid 0:30 ±0:22 0:55 ±0:17 0:37 ±0:17 0:21 ±0:05 0:34 ±0:07 0:25 ±0:04 
Fri tid, totalt 4:16 ±0:45 6:18 ±0:37 4:51 ±0:34 4:34 ±0:16 6:33 ±0:17 5:08 ±0:14 

Övrigt, okodbart 0:03 ±0:02 0:03 ±0:02 0:03 ±0:01 0:07 ±0:03 0:06 ±0:03 0:06 ±0:03 
Totalt (antal dagboksdagar) 24:00  24:00  24:00 (294) 24:00  24:00  24:00 (730) 
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Kvinnor    
Barnlösa 45-64 år ensamstående  
Vardagar Veckoslut Alla dagar  
 5:37 ±0:55 1:09 ±0:35 4:21 ±0:40 
 0:40 ±0:10 0:06 ±0:04 0:30 ±0:07 
 6:17 ±1:00 1:16 ±0:38 4:51 ±0:43 

 1:20 ±0:13 2:08 ±0:19 1:34 ±0:10 
 0:25 ±0:04 0:42 ±0:06 0:30 ±0:03 
 0:10 ±0:02 0:19 ±0:04 0:13 ±0:02 
 0:28 ±0:08 0:38 ±0:10 0:31 ±0:06 
 0:10 ±0:04 0:15 ±0:05 0:11 ±0:03 

 0:19 ±0:08 0:33 ±0:13 0:23 ±0:08 

 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 

 0:07 ±0:06 0:11 ±0:08 0:08 ±0:05 
 0:29 ±0:07 0:24 ±0:08 0:27 ±0:06 
 0:13 ±0:06 0:08 ±0:03 0:12 ±0:05 
 0:28 ±0:09 0:18 ±0:05 0:25 ±0:06 
 2:57 ±0:27 3:42 ±0:25 3:09 ±0:20 

 8:54 ±0:21 9:32 ±0:19 9:05 ±0:17 
 1:05 ±0:09 1:39 ±0:10 1:14 ±0:08 
 .. .. .. .. .. .. 
 10:01 ±0:24 11:12 ±0:21 10:21 ±0:19 

 .. .. .. .. .. .. 
 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
 .. .. .. .. .. .. 
 0:26 ±0:11 0:56 ±0:17 0:34 ±0:10 
 0:09 ±0:08 .. .. 0:08 ±0:06 
 .. .. 0:12 ±0:09 0:05 ±0:03 
 0:56 ±0:14 1:50 ±0:23 1:11 ±0:13 
 1:26 ±0:17 1:53 ±0:18 1:34 ±0:14 
 0:41 ±0:10 0:49 ±0:15 0:43 ±0:10 
 0:21 ±0:13 0:31 ±0:12 0:24 ±0:12 
 0:16 ±0:06 0:29 ±0:12 0:20 ±0:06 
 0:27 ±0:12 0:53 ±0:16 0:34 ±0:10 
 4:42 ±0:36 7:37 ±0:37 5:32 ±0:30 

 0:03 ±0:02 0:04 ±0:03 0:03 ±0:02 
 24:00  24:00  24:00 (192) 
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Tabell B:13 (forts.) 
Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konf.intervall. Befolkningen 20-64 år 

 Män        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. 7:06 ±0:35 1:09 ±0:27 5:24 ±0:26 7:53 ±0:40 1:23 ±0:30 6:02 ±0:31 
Arbetsresor 0:43 ±0:06 0:06 ±0:03 0:32 ±0:05 0:52 ±0:10 0:12 ±0:07 0:40 ±0:08 
Förvärvsarbete, totalt 7:49 ±0:38 1:15 ±0:30 5:56 ±0:29 8:45 ±0:43 1:36 ±0:33 6:42 ±0:34 

Hushållsarbete 0:43 ±0:08 0:56 ±0:09 0:47 ±0:07 0:29 ±0:05 1:07 ±0:11 0:40 ±0:05 
därav Matlagning 0:15 ±0:03 0:22 ±0:05 0:17 ±0:03 0:15 ±0:03 0:25 ±0:05 0:18 ±0:03 
 Diskning, avdukning 0:07 ±0:02 0:09 ±0:02 0:08 ±0:02 0:05 ±0:02 0:10 ±0:02 0:06 ±0:01 
 Städning av bostaden 0:13 ±0:06 0:16 ±0:04 0:14 ±0:04 0:06 ±0:03 0:25 ±0:07 0:11 ±0:03 
 Tvätt, strykning 0:04 ±0:02 0:07 ±0:03 0:05 ±0:02 .. .. 0:04 ±0:02 0:03 ±0:02 

Underhållsarbete 0:18 ±0:13 0:21 ±0:11 0:19 ±0:10 0:19 ±0:07 0:38 ±0:12 0:24 ±0:07 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 0:06 ±0:05 0:09 ±0:06 0:07 ±0:04 0:04 ±0:03 0:08 ±0:06 0:05 ±0:03 
Inköp av varor och tjänster 0:23 ±0:08 0:20 ±0:07 0:22 ±0:06 0:19 ±0:07 0:24 ±0:06 0:20 ±0:05 
Annat hemarbete 0:04 ±0:02 0:04 ±0:03 0:04 ±0:02 0:03 ±0:02 0:05 ±0:03 0:04 ±0:02 
Resor i samband med hemarbete 0:17 ±0:04 0:23 ±0:07 0:19 ±0:04 0:20 ±0:05 0:32 ±0:07 0:23 ±0:04 
Hemarbete, totalt 1:51 ±0:21 2:15 ±0:22 1:58 ±0:18 1:34 ±0:17 2:54 ±0:21 1:57 ±0:14 

Personlig omvårdnad 8:17 ±0:17 9:58 ±0:27 8:46 ±0:14 8:14 ±0:19 10:02 ±0:22 8:45 ±0:16 
Måltider 0:57 ±0:08 1:29 ±0:11 1:06 ±0:07 0:58 ±0:07 1:29 ±0:08 1:07 ±0:06 
Resor i sb med personliga behov .. .. 0:03 ±0:02 .. .. .. .. 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 
Personliga behov, totalt 9:16 ±0:19 11:30 ±0:27 9:54 ±0:16 9:14 ±0:21 11:33 ±0:24 9:54 ±0:17 

Studier 0:17 ±0:15 .. .. 0:14 ±0:11 0:12 ±0:11 0:07 ±0:06 0:10 ±0:08 
Resor i samband med studier .. .. .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
Studier, totalt 0:18 ±0:16 .. .. 0:15 ±0:11 0:13 ±0:11 0:07 ±0:06 0:11 ±0:09 

Idrott och friluftsliv 0:28 ±0:08 1:02 ±0:16 0:37 ±0:09 0:36 ±0:16 0:39 ±0:12 0:37 ±0:13 
Föreningsverksamhet m.m. 0:04 ±0:03 0:06 ±0:05 0:04 ±0:03 0:05 ±0:04 0:11 ±0:07 0:07 ±0:04 
Underhållning, kultur .. .. 0:13 ±0:08 0:05 ±0:03 0:06 ±0:05 0:18 ±0:11 0:09 ±0:05 
Social samvaro 1:07 ±0:19 2:21 ±0:25 1:28 ±0:17 0:35 ±0:10 2:19 ±0:26 1:05 ±0:10 
TV och radio 1:37 ±0:15 2:23 ±0:22 1:50 ±0:13 1:39 ±0:15 2:09 ±0:17 1:48 ±0:12 
Läsning 0:17 ±0:06 0:19 ±0:06 0:18 ±0:05 0:16 ±0:06 0:18 ±0:05 0:16 ±0:05 
Hobbies 0:24 ±0:08 1:01 ±0:17 0:34 ±0:08 0:20 ±0:10 0:25 ±0:08 0:22 ±0:08 
Övrig fri tid 0:14 ±0:05 0:20 ±0:05 0:16 ±0:04 0:14 ±0:05 0:24 ±0:11 0:17 ±0:05 
Resor i samband med fri tid 0:28 ±0:11 1:05 ±0:16 0:38 ±0:09 0:21 ±0:11 0:58 ±0:14 0:31 ±0:09 
Fri tid, totalt 4:40 ±0:28 8:50 ±0:34 5:51 ±0:23 4:12 ±0:30 7:42 ±0:32 5:12 ±0:25 

Övrigt, okodbart 0:05 ±0:02 0:05 ±0:03 0:05 ±0:02 0:03 ±0:02 0:08 ±0:05 0:04 ±0:02 
Totalt (antal dagboksdagar) 24:00  24:00  24:00 (361) 24:00  24:00  24:00 (307) 
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Män            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb.  föräldrar (barn minst 7 år)  
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 
 6:49 ±0:31 1:09 ±0:22 5:12 ±0:24 .. .. .. .. .. .. 7:01 ±0:29 1:14 ±0:21 5:22 ±0:22 
 0:46 ±0:14 0:13 ±0:11 0:37 ±0:13 .. .. .. .. .. .. 0:44 ±0:06 0:07 ±0:02 0:33 ±0:05 
 7:35 ±0:35 1:22 ±0:26 5:48 ±0:27 .. .. .. .. .. .. 7:45 ±0:31 1:22 ±0:23 5:55 ±0:24 

 0:53 ±0:09 1:22 ±0:10 1:01 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:50 ±0:06 1:32 ±0:10 1:02 ±0:06 
 0:24 ±0:04 0:28 ±0:04 0:25 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:22 ±0:03 0:32 ±0:04 0:25 ±0:03 
 0:11 ±0:02 0:15 ±0:02 0:12 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:10 ±0:02 0:16 ±0:02 0:12 ±0:02 
 0:13 ±0:06 0:27 ±0:07 0:17 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 0:11 ±0:03 0:28 ±0:06 0:16 ±0:03 
 0:03 ±0:02 0:05 ±0:02 0:03 ±0:01 .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 0:05 ±0:02 0:03 ±0:01 

 0:25 ±0:08 1:01 ±0:13 0:35 ±0:08 .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:07 1:02 ±0:12 0:35 ±0:06 

 1:05 ±0:08 1:12 ±0:10 1:07 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:21 ±0:05 0:21 ±0:05 0:21 ±0:04 
 0:31 ±0:04 0:32 ±0:05 0:32 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:06 ±0:02 0:05 ±0:01 0:05 ±0:01 
 0:02 ±0:01 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:02 .. .. 0:03 ±0:01 
 0:17 ±0:04 0:23 ±0:04 0:19 ±0:04 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 
 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 .. .. .. .. .. .. 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 
 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 0:05 ±0:03 0:08 ±0:06 0:06 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:02 0:08 ±0:04 0:05 ±0:02 
 0:03 ±0:02 0:03 ±0:02 0:03 ±0:02 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 

 .. .. 0:05 ±0:03 0:03 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:02 0:06 ±0:03 0:05 ±0:02 
 0:20 ±0:04 0:24 ±0:05 0:21 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:17 ±0:04 0:25 ±0:05 0:19 ±0:03 
 0:10 ±0:04 0:09 ±0:03 0:09 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:08 ±0:02 0:13 ±0:04 0:09 ±0:02 
 0:28 ±0:04 0:32 ±0:06 0:29 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:26 ±0:04 0:42 ±0:09 0:31 ±0:04 
 3:23 ±0:19 4:45 ±0:20 3:46 ±0:16 .. .. .. .. .. .. 2:32 ±0:14 4:21 ±0:20 3:03 ±0:12 

 8:07 ±0:14 9:17 ±0:14 8:27 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 7:51 ±0:11 9:30 ±0:12 8:19 ±0:09 
 1:07 ±0:06 1:53 ±0:07 1:20 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 1:13 ±0:06 1:52 ±0:07 1:24 ±0:05 
 .. .. 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 
 9:15 ±0:16 11:12 ±0:16 9:49 ±0:13 .. .. .. .. .. .. 9:05 ±0:13 11:24 ±0:14 9:45 ±0:10 

 0:06 ±0:05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0:06 ±0:04 .. .. 0:05 ±0:04 
 .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 .. .. .. .. 0:05 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:07 ±0:06 0:05 ±0:04 0:07 ±0:05 

 0:19 ±0:06 0:43 ±0:09 0:26 ±0:06 .. .. .. .. .. .. 0:32 ±0:07 0:53 ±0:11 0:38 ±0:07 
 0:05 ±0:03 0:07 ±0:04 0:05 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:11 ±0:05 0:14 ±0:06 0:12 ±0:04 
 .. .. 0:09 ±0:05 0:05 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:03 0:11 ±0:05 0:06 ±0:03 
 0:34 ±0:08 1:23 ±0:14 0:48 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:41 ±0:09 1:12 ±0:12 0:50 ±0:07 
 1:31 ±0:10 2:17 ±0:14 1:44 ±0:09 .. .. .. .. .. .. 1:35 ±0:09 2:11 ±0:12 1:45 ±0:09 
 0:14 ±0:03 0:20 ±0:04 0:16 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:21 ±0:04 0:26 ±0:05 0:23 ±0:04 
 0:19 ±0:05 0:23 ±0:06 0:20 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 0:20 ±0:05 0:23 ±0:06 0:21 ±0:04 
 0:11 ±0:06 0:18 ±0:05 0:13 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:16 ±0:05 0:28 ±0:08 0:19 ±0:04 
 0:16 ±0:06 0:49 ±0:10 0:25 ±0:06 .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:10 0:42 ±0:11 0:30 ±0:07 
 3:32 ±0:18 6:29 ±0:22 4:23 ±0:15 .. .. .. .. .. .. 4:24 ±0:22 6:41 ±0:24 5:03 ±0:19 

 0:09 ±0:03 0:11 ±0:06 0:09 ±0:03 .. .. .. .. .. .. 0:07 ±0:03 0:07 ±0:04 0:07 ±0:03 
 24:00  24:00  24:00 (546) .. .. .. .. .. .. 24:00  24:00  24:00 (547) 
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Tabell B:13 (forts.) 
Sysselsattas genomsnittliga tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön och familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konf.intervall. Befolkningen 20-64 år 

 Män        
 Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. .. .. .. .. .. .. 6:48 ±0:30 1:13 ±0:23 5:12 ±0:24 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. 0:47 ±0:08 0:16 ±0:11 0:38 ±0:07 
Förvärvsarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 7:35 ±0:33 1:29 ±0:26 5:50 ±0:27 

Hushållsarbete .. .. .. .. .. .. 0:43 ±0:06 1:17 ±0:09 0:53 ±0:05 
därav Matlagning .. .. .. .. .. .. 0:18 ±0:03 0:31 ±0:05 0:22 ±0:03 
 Diskning, avdukning .. .. .. .. .. .. 0:07 ±0:01 0:11 ±0:02 0:08 ±0:01 
 Städning av bostaden .. .. .. .. .. .. 0:12 ±0:03 0:25 ±0:06 0:15 ±0:03 
 Tvätt, strykning .. .. .. .. .. .. .. .. 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 

Underhållsarbete .. .. .. .. .. .. 0:36 ±0:09 1:11 ±0:14 0:46 ±0:08 

Omsorg om egna barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Samtal med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Annan omsorg om barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 

Omsorg om andra .. .. .. .. .. .. 0:10 ±0:05 0:15 ±0:06 0:11 ±0:04 
Inköp av varor och tjänster .. .. .. .. .. .. 0:18 ±0:04 0:17 ±0:04 0:18 ±0:03 
Annat hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:10 ±0:03 0:13 ±0:04 0:11 ±0:02 
Resor i samband med hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:20 ±0:04 0:31 ±0:06 0:23 ±0:03 
Hemarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 2:18 ±0:15 3:45 ±0:18 2:43 ±0:14 

Personlig omvårdnad .. .. .. .. .. .. 7:52 ±0:12 9:16 ±0:13 8:16 ±0:10 
Måltider .. .. .. .. .. .. 1:20 ±0:06 1:57 ±0:07 1:30 ±0:06 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 
Personliga behov, totalt .. .. .. .. .. .. 9:12 ±0:15 11:14 ±0:15 9:47 ±0:13 

Studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband med studier .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Studier, totalt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Idrott och friluftsliv .. .. .. .. .. .. 0:30 ±0:07 1:06 ±0:12 0:40 ±0:07 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. .. .. 0:05 ±0:03 0:09 ±0:06 0:06 ±0:03 
Underhållning, kultur .. .. .. .. .. .. 0:04 ±0:03 0:05 ±0:03 0:04 ±0:02 
Social samvaro .. .. .. .. .. .. 0:45 ±0:08 1:23 ±0:14 0:55 ±0:07 
TV och radio .. .. .. .. .. .. 1:53 ±0:10 2:30 ±0:13 2:04 ±0:10 
Läsning .. .. .. .. .. .. 0:31 ±0:06 0:39 ±0:05 0:33 ±0:05 
Hobbies .. .. .. .. .. .. 0:19 ±0:06 0:29 ±0:07 0:22 ±0:05 
Övrig fri tid .. .. .. .. .. .. 0:19 ±0:05 0:27 ±0:05 0:21 ±0:04 
Resor i samband med fri tid .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:08 0:40 ±0:11 0:29 ±0:06 
Fri tid, totalt .. .. .. .. .. .. 4:50 ±0:20 7:27 ±0:23 5:35 ±0:17 

Övrigt, okodbart .. .. .. .. .. .. 0:03 ±0:01 0:04 ±0:02 0:04 ±0:01 
Totalt (antal dagboksdagar) .. .. .. .. .. .. 24:00  24:00  24:00 (623) 
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Män    
Barnlösa 45-64 år ensamstående   
Vardagar Veckoslut Alla dagar  
 6:37 ±0:54 0:54 ±0:31 4:59 ±0:40 
 0:43 ±0:10 0:05 ±0:04 0:32 ±0:07 
 7:19 ±0:58 0:58 ±0:34 5:30 ±0:43 

 1:18 ±0:19 1:36 ±0:17 1:23 ±0:14 
 0:28 ±0:06 0:42 ±0:08 0:32 ±0:05 
 0:09 ±0:03 0:17 ±0:04 0:11 ±0:03 
 0:20 ±0:11 0:22 ±0:08 0:21 ±0:08 
 0:08 ±0:04 0:06 ±0:03 0:07 ±0:03 

 0:24 ±0:15 0:54 ±0:19 0:33 ±0:12 

 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 

 0:12 ±0:09 0:12 ±0:08 0:12 ±0:08 
 0:25 ±0:08 0:17 ±0:07 0:22 ±0:06 
 0:07 ±0:05 0:12 ±0:07 0:09 ±0:04 
 0:20 ±0:07 0:21 ±0:06 0:20 ±0:06 
 2:46 ±0:32 3:33 ±0:31 3:00 ±0:25 

 8:07 ±0:27 9:39 ±0:25 8:33 ±0:22 
 0:59 ±0:08 1:41 ±0:17 1:11 ±0:09 
 .. .. .. .. .. .. 
 9:07 ±0:28 11:24 ±0:28 9:46 ±0:23 

 .. .. .. .. .. .. 
 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
 .. .. .. .. .. .. 
 0:21 ±0:12 0:43 ±0:13 0:27 ±0:11 
 .. .. .. .. .. .. 
 .. .. .. .. .. .. 
 0:44 ±0:17 1:37 ±0:29 0:59 ±0:15 
 1:42 ±0:18 2:45 ±0:27 2:00 ±0:18 
 0:39 ±0:11 0:43 ±0:11 0:40 ±0:09 
 0:18 ±0:09 0:35 ±0:12 0:23 ±0:08 
 0:28 ±0:13 0:29 ±0:13 0:28 ±0:12 
 0:16 ±0:07 0:40 ±0:19 0:23 ±0:08 
 4:36 ±0:35 7:45 ±0:37 5:30 ±0:28 

 0:09 ±0:06 0:16 ±0:13 0:11 ±0:07 
 24:00  24:00  24:00 (164) 
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Tabell B:14 
Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 

 Kvinnor        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. 79 ±9 23 ±9 63 ±7 77 ±7 19 ±6 60 ±5 
Arbetsresor 78 ±9 18 ±8 61 ±7 75 ±7 14 ±6 58 ±5 
Förvärvsarbete, totalt 79 ±9 23 ±9 63 ±7 77 ±7 19 ±6 60 ±5 

Hushållsarbete 82 ±8 83 ±8 82 ±6 89 ±5 90 ±5 89 ±4 
därav Matlagning 72 ±9 66 ±10 70 ±8 77 ±7 70 ±7 75 ±6 
 Diskning, avdukning 45 ±11 54 ±11 48 ±9 45 ±8 58 ±8 49 ±7 
 Städning av bostaden 43 ±11 59 ±11 48 ±8 36 ±8 61 ±8 43 ±6 
 Tvätt, strykning 19 ±9 18 ±8 18 ±7 18 ±6 31 ±8 22 ±5 

Underhållsarbete 24 ±9 22 ±9 23 ±8 27 ±7 36 ±8 29 ±6 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 8 ±6 23 ±9 12 ±5 13 ±6 12 ±5 13 ±4 
Inköp av varor och tjänster 53 ±11 51 ±10 53 ±8 54 ±8 55 ±8 54 ±6 
Annat hemarbete 27 ±9 17 ±8 24 ±7 28 ±7 21 ±7 26 ±6 
Resor i samband med hemarbete 55 ±11 69 ±10 59 ±8 57 ±8 56 ±8 56 ±6 
Hemarbete, totalt 93 ±5 95 ±5 94 ±4 97 ±3 97 ±3 97 ±2 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 94 ±5 97 ±3 95 ±4 96 ±3 99 ±1 97 ±2 
Resor i sb med personliga behov 7 ±6 7 ±5 7 ±5 4 ±3 7 ±4 5 ±2 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 10 ±7 6 ±4 9 ±5 4 ±3 .. .. 3 ±2 
Resor i samband med studier 6 ±5 .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
Studier, totalt 11 ±7 6 ±4 10 ±5 4 ±3 .. .. 3 ±2 

Idrott och friluftsliv 27 ±10 46 ±11 33 ±8 32 ±8 41 ±8 34 ±6 
Föreningsverksamhet m.m. 6 ±5 6 ±5 6 ±4 4 ±3 .. .. 4 ±3 
Underhållning, kultur .. .. .. .. 4 ±3 5 ±3 9 ±5 6 ±3 
Social samvaro 74 ±10 85 ±7 77 ±8 72 ±7 81 ±6 75 ±5 
TV och radio 72 ±9 69 ±10 71 ±8 84 ±6 78 ±7 82 ±5 
Läsning 45 ±11 49 ±11 46 ±9 48 ±8 50 ±8 48 ±7 
Hobbies 21 ±9 27 ±10 23 ±7 19 ±6 18 ±6 19 ±5 
Övrig fri tid 39 ±11 34 ±10 37 ±9 31 ±8 44 ±8 35 ±6 
Resor i samband med fri tid 47 ±11 75 ±9 55 ±8 39 ±8 62 ±8 46 ±7 
Fri tid, totalt 99 ±2 100 ±0 99 ±1 99 ±2 99 ±1 99 ±1 

Övrigt, okodbart 13 ±8 14 ±7 13 ±6 15 ±6 14 ±6 15 ±5 
Totalt (antal dagboksdagar) 100  100  100 (180) 100  100  100 (314) 
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Kvinnor            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn min. 7 år) 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 
 57 ±6 17 ±5 45 ±5 67 ±17 17 ±13 53 ±10 76 ±5 20 ±4 60 ±4 
 52 ±6 14 ±4 41 ±5 67 ±17 17 ±13 53 ±10 70 ±5 13 ±4 54 ±4 
 57 ±6 17 ±5 45 ±5 67 ±17 18 ±13 53 ±10 76 ±5 21 ±4 60 ±4 

 99 ±2 98 ±2 99 ±1 97 ±4 97 ±4 97 ±3 98 ±2 98 ±1 98 ±1 
 92 ±3 91 ±4 92 ±3 86 ±12 92 ±6 87 ±9 88 ±3 89 ±3 88 ±3 
 70 ±6 80 ±5 73 ±5 72 ±16 66 ±16 70 ±11 70 ±5 75 ±5 72 ±4 
 71 ±6 74 ±6 72 ±5 60 ±17 77 ±15 65 ±12 64 ±5 71 ±5 66 ±4 
 51 ±6 57 ±6 53 ±5 43 ±18 41 ±17 42 ±15 47 ±5 58 ±5 50 ±4 

 31 ±6 38 ±6 33 ±5 16 ±8 35 ±16 21 ±9 42 ±5 46 ±5 43 ±5 

 96 ±2 94 ±3 96 ±2 89 ±12 68 ±17 83 ±9 64 ±5 48 ±5 60 ±4 
 93 ±3 90 ±4 92 ±3 88 ±12 65 ±17 81 ±9 44 ±5 30 ±5 40 ±5 
 9 ±4 3 ±2 7 ±3 5 ±4 .. .. 4 ±3 16 ±4 2 ±1 12 ±3 
 37 ±6 41 ±6 38 ±5 29 ±17 29 ±16 29 ±16 4 ±2 4 ±2 4 ±2 
 23 ±5 23 ±5 23 ±4 22 ±13 12 ±7 19 ±10 26 ±5 21 ±4 24 ±4 
 23 ±5 22 ±5 23 ±4 18 ±15 19 ±15 19 ±13 4 ±2 4 ±2 4 ±2 
 7 ±3 .. .. 5 ±2 .. .. 0 ±0 .. .. 4 ±2 .. .. 3 ±1 
 9 ±3 8 ±3 8 ±3 .. .. .. .. .. .. 8 ±3 6 ±3 8 ±2 
 26 ±5 17 ±5 23 ±4 9 ±6 12 ±11 10 ±5 12 ±4 9 ±3 11 ±3 

 12 ±5 11 ±4 12 ±4 .. .. 13 ±12 7 ±5 12 ±4 14 ±4 13 ±3 
 49 ±6 50 ±6 50 ±5 54 ±17 56 ±17 54 ±13 56 ±5 49 ±5 54 ±4 
 37 ±6 28 ±6 35 ±5 54 ±17 25 ±14 46 ±12 35 ±5 32 ±5 34 ±4 
 81 ±5 64 ±6 76 ±4 87 ±12 67 ±16 81 ±9 67 ±5 59 ±5 64 ±4 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±1 99 ±1 99 ±1 

 100 ±0 100 ±0 100 ±0 99 ±2 100 ±0 99 ±1 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
 99 ±1 100 ±0 100 ±1 95 ±7 98 ±3 96 ±5 99 ±1 100 ±1 99 ±1 
 4 ±3 5 ±3 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 5 ±2 7 ±3 5 ±2 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 5 ±3 4 ±2 5 ±2 .. .. .. .. .. .. 5 ±2 4 ±2 5 ±2 
 2 ±1 .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. .. .. .. .. 2 ±1 
 5 ±3 4 ±2 5 ±2 .. .. .. .. .. .. 5 ±2 4 ±2 5 ±2 

 30 ±6 37 ±6 32 ±5 15 ±12 34 ±13 21 ±9 37 ±5 49 ±5 40 ±4 
 3 ±2 3 ±2 3 ±2 0 ±0 0 ±0 0 ±0 8 ±3 9 ±3 8 ±2 
 3 ±2 8 ±4 5 ±2 .. .. .. .. .. .. 4 ±2 9 ±3 5 ±2 
 79 ±5 83 ±5 80 ±4 61 ±18 73 ±16 65 ±14 71 ±5 76 ±5 73 ±4 
 86 ±4 81 ±5 85 ±4 77 ±13 84 ±12 79 ±10 76 ±5 77 ±5 76 ±4 
 43 ±6 53 ±6 46 ±5 45 ±18 36 ±15 42 ±12 63 ±5 56 ±5 61 ±4 
 16 ±4 22 ±5 18 ±4 16 ±12 18 ±10 17 ±9 18 ±4 25 ±5 20 ±3 
 32 ±6 33 ±6 32 ±5 37 ±17 42 ±18 38 ±13 30 ±5 38 ±5 32 ±4 
 35 ±6 52 ±6 40 ±5 39 ±17 63 ±17 46 ±14 33 ±5 53 ±5 39 ±4 
 100 ±0 99 ±1 100 ±0 98 ±3 100 ±0 99 ±2 99 ±1 99 ±1 99 ±1 

 19 ±5 16 ±5 18 ±4 23 ±16 17 ±13 21 ±11 17 ±4 15 ±4 16 ±3 
 100  100  100 (526)  100  100 100 (123) 100  100  100 (736) 
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Tabell B:14 (forts.) 
Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 

 Kvinnor        
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. 75 ±11 17 ±8 58 ±8 71 ±5 17 ±4 56 ±4 
Arbetsresor 70 ±11 14 ±7 54 ±9 65 ±5 11 ±3 49 ±4 
Förvärvsarbete, totalt 75 ±11 17 ±8 58 ±8 71 ±5 18 ±4 56 ±4 

Hushållsarbete 100 ±0 98 ±2 99 ±0 97 ±2 98 ±1 97 ±1 
därav Matlagning 91 ±6 92 ±5 91 ±5 87 ±3 91 ±3 88 ±3 
 Diskning, avdukning 71 ±10 75 ±9 72 ±8 68 ±5 75 ±5 70 ±4 
 Städning av bostaden 64 ±11 79 ±8 68 ±9 63 ±5 70 ±5 65 ±4 
 Tvätt, strykning 36 ±10 53 ±11 41 ±8 44 ±5 44 ±5 44 ±4 

Underhållsarbete 37 ±12 46 ±11 40 ±10 44 ±5 50 ±5 46 ±4 

Omsorg om egna barn 64 ±11 59 ±11 63 ±9 . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn 43 ±11 40 ±11 42 ±10 . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning 10 ±7 .. .. 8 ±5 . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. 2 ±1 . . . . . . 
 Samtal med barn 36 ±11 26 ±10 33 ±9 . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. 11 ±8 6 ±5 . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. 0 ±0 .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter 2 ±1 6 ±4 3 ±2 . . . . . . 
 Annan omsorg om barn 12 ±7 17 ±9 13 ±5 . . . . . . 

Omsorg om andra 10 ±7 16 ±8 11 ±6 20 ±4 23 ±4 21 ±4 
Inköp av varor och tjänster 68 ±11 65 ±11 67 ±8 58 ±5 39 ±5 52 ±4 
Annat hemarbete 33 ±11 28 ±10 31 ±8 38 ±5 31 ±5 36 ±4 
Resor i samband med hemarbete 83 ±8 78 ±9 81 ±7 63 ±5 48 ±5 59 ±4 
Hemarbete, totalt 100 ±0 99 ±1 100 ±0 99 ±1 99 ±1 99 ±1 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 100 ±1 100 ±0 100 ±1 100 ±0 100 ±1 100 ±0 
Resor i sb med personliga behov 11 ±8 4 ±3 9 ±6 2 ±1 .. .. 2 ±1 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier .. .. 0 ±0 .. .. 4 ±2 3 ±2 4 ±2 
Resor i samband med studier .. .. 0 ±0 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt .. .. 0 ±0 .. .. 4 ±2 3 ±2 4 ±2 

Idrott och friluftsliv 36 ±12 42 ±11 38 ±10 34 ±5 55 ±5 40 ±4 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. 2 ±1 4 ±2 4 ±2 4 ±2 
Underhållning, kultur 8 ±7 .. .. 7 ±6 5 ±2 7 ±3 6 ±2 
Social samvaro 72 ±10 88 ±7 77 ±8 71 ±5 78 ±4 73 ±4 
TV och radio 78 ±9 80 ±9 79 ±8 84 ±4 85 ±4 84 ±3 
Läsning 59 ±12 62 ±11 60 ±10 69 ±5 66 ±5 68 ±4 
Hobbies 17 ±8 28 ±11 20 ±7 27 ±5 35 ±5 29 ±4 
Övrig fri tid 32 ±11 54 ±11 38 ±9 36 ±5 47 ±5 39 ±4 
Resor i samband med fri tid 41 ±12 61 ±10 47 ±10 35 ±5 47 ±5 39 ±4 
Fri tid, totalt 99 ±1 100 ±0 99 ±1 100 ±1 100 ±0 100 ±0 

Övrigt, okodbart 10 ±6 13 ±7 11 ±5 17 ±4 14 ±4 16 ±3 
Totalt (antal dagboksdagar) 100  100  100 (294) 100  100  100 (730) 
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Kvinnor     
Barnlösa 45-64 år ensamstående   
Vardagar Veckoslut Alla dagar  
 73 ±9 21 ±8 58 ±7 
 71 ±9 13 ±7 54 ±7 
 74 ±9 21 ±8 59 ±7 

 95 ±4 99 ±1 96 ±3 
 83 ±8 93 ±5 86 ±6 
 56 ±10 74 ±9 61 ±8 
 59 ±10 72 ±9 63 ±8 
 32 ±10 35 ±10 33 ±8 

 38 ±10 45 ±10 40 ±8 

 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 

 14 ±7 14 ±7 14 ±6 
 64 ±10 47 ±10 59 ±8 
 38 ±10 31 ±10 36 ±8 
 59 ±10 55 ±10 58 ±8 
 99 ±2 100 ±0 99 ±1 

 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
 100 ±0 99 ±1 100 ±0 
 .. .. 5 ±4 4 ±3 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 .. .. 6 ±5 4 ±3 
 .. .. 0 ±0 .. .. 
 .. .. 6 ±5 4 ±3 

 30 ±10 52 ±10 37 ±8 
 7 ±5 .. .. 6 ±4 
 .. .. 7 ±5 4 ±2 
 79 ±9 84 ±8 80 ±7 
 78 ±9 80 ±8 79 ±8 
 74 ±9 67 ±10 72 ±8 
 29 ±9 41 ±10 32 ±8 
 39 ±10 44 ±10 41 ±9 
 38 ±10 58 ±10 44 ±8 
 99 ±2 100 ±0 99 ±1 

 13 ±7 8 ±5 12 ±6 
 100  100  100 (192) 
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Tabell B:14 (forts.) 
Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 

 Män        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. 83 ±6 17 ±6 64 ±5 88 ±5 24 ±7 70 ±4 
Arbetsresor 80 ±6 14 ±5 61 ±5 83 ±6 17 ±6 64 ±5 
Förvärvsarbete, totalt 83 ±6 17 ±6 64 ±5 88 ±5 26 ±7 71 ±4 

Hushållsarbete 67 ±7 70 ±7 68 ±6 72 ±7 79 ±6 74 ±6 
därav Matlagning 51 ±8 54 ±8 52 ±6 50 ±8 58 ±8 52 ±7 
 Diskning, avdukning 34 ±7 38 ±7 35 ±6 26 ±7 41 ±8 30 ±6 
 Städning av bostaden 29 ±7 34 ±7 31 ±5 23 ±7 43 ±8 29 ±6 
 Tvätt, strykning 10 ±4 15 ±5 11 ±4 7 ±4 13 ±5 9 ±4 

Underhållsarbete 14 ±5 19 ±6 16 ±5 30 ±7 39 ±8 32 ±6 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 7 ±4 10 ±4 8 ±3 7 ±4 11 ±5 8 ±3 
Inköp av varor och tjänster 41 ±7 39 ±7 41 ±5 39 ±8 52 ±8 43 ±6 
Annat hemarbete 17 ±6 11 ±5 16 ±5 15 ±6 16 ±6 15 ±4 
Resor i samband med hemarbete 50 ±7 48 ±7 50 ±6 52 ±8 60 ±8 54 ±6 
Hemarbete, totalt 86 ±5 84 ±6 85 ±4 90 ±5 93 ±4 91 ±4 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 99 ±1 100 ±0 
Måltider 91 ±4 94 ±4 92 ±3 93 ±4 99 ±1 95 ±3 
Resor i sb med personliga behov 6 ±4 8 ±4 7 ±3 6 ±4 9 ±4 7 ±3 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 99 ±1 100 ±0 

Studier 7 ±4 4 ±3 6 ±3 6 ±4 5 ±4 6 ±3 
Resor i samband med studier .. .. .. .. 3 ±2 .. .. 0 ±0 .. .. 
Studier, totalt 7 ±4 4 ±3 6 ±3 6 ±4 5 ±4 6 ±3 

Idrott och friluftsliv 27 ±7 42 ±7 31 ±6 29 ±8 34 ±8 30 ±6 
Föreningsverksamhet m.m. 4 ±3 4 ±3 4 ±2 6 ±4 6 ±4 6 ±3 
Underhållning, kultur .. .. 8 ±4 3 ±2 4 ±3 11 ±5 6 ±3 
Social samvaro 56 ±7 73 ±7 60 ±6 53 ±8 78 ±7 60 ±6 
TV och radio 75 ±7 77 ±6 76 ±5 80 ±7 81 ±6 80 ±5 
Läsning 33 ±7 33 ±7 33 ±6 36 ±8 38 ±8 37 ±7 
Hobbies 32 ±7 47 ±8 37 ±6 21 ±7 30 ±7 23 ±6 
Övrig fri tid 28 ±7 34 ±7 29 ±6 32 ±8 33 ±8 32 ±7 
Resor i samband med fri tid 46 ±8 69 ±7 52 ±6 37 ±8 62 ±8 44 ±7 
Fri tid, totalt 97 ±2 99 ±1 98 ±2 98 ±2 99 ±1 99 ±2 

Övrigt, okodbart 14 ±5 12 ±5 13 ±4 12 ±5 14 ±6 12 ±5 
Totalt (antal dagboksdagar) 100  100  100 (361) 100  100  100 (307) 
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Män            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn min.7 år) 
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 
 78 ±5 21 ±5 62 ±4 .. .. .. .. .. .. 81 ±5 26 ±5 65 ±4 
 72 ±5 15 ±5 56 ±4 .. .. .. .. .. .. 77 ±5 16 ±4 59 ±4 
 79 ±5 22 ±5 63 ±4 .. .. .. .. .. .. 82 ±5 26 ±5 66 ±4 

 77 ±5 83 ±5 79 ±4 .. .. .. .. .. .. 83 ±4 91 ±3 86 ±4 
 65 ±6 65 ±6 65 ±5 .. .. .. .. .. .. 66 ±6 71 ±5 68 ±5 
 49 ±6 51 ±6 49 ±5 .. .. .. .. .. .. 46 ±6 56 ±6 49 ±5 
 36 ±6 51 ±6 40 ±5 .. .. .. .. .. .. 37 ±6 54 ±6 42 ±5 
 9 ±3 12 ±4 10 ±3 .. .. .. .. .. .. 6 ±3 14 ±4 8 ±3 

 26 ±5 41 ±6 30 ±5 .. .. .. .. .. .. 32 ±6 57 ±6 39 ±5 

 79 ±5 80 ±5 79 ±4 .. .. .. .. .. .. 44 ±6 37 ±6 42 ±5 
 68 ±6 68 ±6 68 ±5 .. .. .. .. .. .. 28 ±5 22 ±5 27 ±5 
 5 ±3 .. .. 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 11 ±4 4 ±2 9 ±3 
 33 ±6 39 ±6 35 ±5 .. .. .. .. .. .. 4 ±2 4 ±2 4 ±2 
 10 ±4 11 ±4 10 ±3 .. .. .. .. .. .. 11 ±4 12 ±4 12 ±3 
 13 ±4 13 ±4 13 ±4 .. .. .. .. .. .. 2 ±1 .. .. .. .. 
 5 ±3 0 ±0 4 ±2 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 6 ±3 7 ±3 6 ±2 .. .. .. .. .. .. 7 ±3 9 ±3 7 ±3 
 9 ±3 9 ±3 9 ±3 .. .. .. .. .. .. 5 ±3 4 ±2 5 ±2 

 7 ±3 11 ±4 8 ±3 .. .. .. .. .. .. 11 ±4 15 ±4 12 ±3 
 43 ±6 43 ±6 43 ±5 .. .. .. .. .. .. 42 ±6 44 ±6 42 ±5 
 29 ±5 23 ±5 27 ±4 .. .. .. .. .. .. 26 ±5 28 ±5 27 ±4 
 69 ±6 58 ±6 66 ±5 .. .. .. .. .. .. 56 ±6 64 ±6 59 ±5 
 95 ±3 96 ±3 96 ±2 .. .. .. .. .. .. 95 ±3 97 ±2 96 ±2 

 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
 96 ±2 99 ±1 97 ±2 .. .. .. .. .. .. 100 ±1 99 ±1 100 ±1 
 6 ±3 8 ±3 6 ±3 .. .. .. .. .. .. 4 ±2 6 ±3 5 ±2 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 3 ±2 .. .. 3 ±2 .. .. .. .. .. .. 5 ±2 3 ±2 4 ±2 
 2 ±1 0 ±0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
 3 ±2 .. .. 3 ±2 .. .. .. .. .. .. 5 ±2 3 ±2 4 ±2 

 21 ±5 38 ±6 26 ±4 .. .. .. .. .. .. 32 ±6 43 ±6 35 ±5 
 4 ±2 6 ±3 5 ±2 .. .. .. .. .. .. 10 ±3 10 ±4 10 ±3 
 .. .. 7 ±3 3 ±2 .. .. .. .. .. .. 3 ±2 9 ±3 5 ±2 
 59 ±6 68 ±6 62 ±5 .. .. .. .. .. .. 59 ±6 68 ±6 61 ±5 
 81 ±5 85 ±4 82 ±4 .. .. .. .. .. .. 86 ±4 86 ±4 86 ±3 
 37 ±6 42 ±6 38 ±5 .. .. .. .. .. .. 52 ±6 48 ±6 51 ±5 
 25 ±5 32 ±6 27 ±5 .. .. .. .. .. .. 28 ±6 33 ±6 30 ±5 
 22 ±5 35 ±6 26 ±4 .. .. .. .. .. .. 31 ±6 41 ±6 34 ±5 
 27 ±5 58 ±6 36 ±4 .. .. .. .. .. .. 35 ±6 54 ±6 40 ±4 
 97 ±2 99 ±2 97 ±2 .. .. .. .. .. .. 99 ±1 100 ±0 99 ±1 

 22 ±5 18 ±5 21 ±4 .. .. .. .. .. .. 16 ±5 15 ±4 16 ±4 
 100  100  100 (546)       100  100  100 (547) 
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Tabell B:14 (forts.) 
Andel utövare av aktiviteter bland sysselsatta en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön 
och familjecykel. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-64 år 

 Män        
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. .. .. .. .. .. .. 81 ±5 23 ±5 64 ±4 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. 73 ±5 15 ±4 56 ±4 
Förvärvsarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 81 ±5 23 ±5 64 ±4 

Hushållsarbete .. .. .. .. .. .. 75 ±5 85 ±4 78 ±4 
därav Matlagning .. .. .. .. .. .. 61 ±6 68 ±5 63 ±5 
 Diskning, avdukning .. .. .. .. .. .. 34 ±5 46 ±6 37 ±5 
 Städning av bostaden .. .. .. .. .. .. 33 ±5 42 ±6 36 ±4 
 Tvätt, strykning .. .. .. .. .. .. 4 ±2 5 ±2 4 ±2 

Underhållsarbete .. .. .. .. .. .. 36 ±6 56 ±6 42 ±4 

Omsorg om egna barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Samtal med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Annan omsorg om barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 

Omsorg om andra .. .. .. .. .. .. 14 ±4 16 ±4 14 ±3 
Inköp av varor och tjänster .. .. .. .. .. .. 40 ±6 36 ±5 39 ±4 
Annat hemarbete .. .. .. .. .. .. 34 ±6 32 ±5 33 ±4 
Resor i samband med hemarbete .. .. .. .. .. .. 52 ±6 53 ±6 53 ±5 
Hemarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 89 ±4 93 ±3 90 ±3 

Personlig omvårdnad .. .. .. .. .. .. 100 ±1 100 ±1 100 ±1 
Måltider .. .. .. .. .. .. 98 ±2 99 ±1 98 ±1 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. 4 ±2 3 ±1 
Personliga behov, totalt .. .. .. .. .. .. 100 ±1 100 ±1 100 ±1 

Studier .. .. .. .. .. .. 2 ±1 .. .. 2 ±1 
Resor i samband med studier .. .. .. .. .. .. 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Studier, totalt .. .. .. .. .. .. 2 ±1 .. .. 2 ±1 

Idrott och friluftsliv .. .. .. .. .. .. 34 ±6 50 ±6 38 ±5 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. .. .. 5 ±2 6 ±3 6 ±2 
Underhållning, kultur .. .. .. .. .. .. 4 ±2 5 ±2 4 ±2 
Social samvaro .. .. .. .. .. .. 56 ±6 68 ±5 59 ±5 
TV och radio .. .. .. .. .. .. 87 ±4 89 ±4 87 ±3 
Läsning .. .. .. .. .. .. 56 ±6 61 ±6 57 ±5 
Hobbies .. .. .. .. .. .. 24 ±5 33 ±5 27 ±4 
Övrig fri tid .. .. .. .. .. .. 35 ±5 46 ±6 38 ±5 
Resor i samband med fri tid .. .. .. .. .. .. 34 ±5 45 ±6 37 ±4 
Fri tid, totalt .. .. .. .. .. .. 99 ±2 98 ±2 98 ±2 

Övrigt, okodbart .. .. .. .. .. .. 12 ±4 13 ±4 12 ±3 
Totalt (antal dagboksdagar)       100  100  100 (623) 
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Män     
Barnlösa 45-64 år ensamstående   
Vardagar Veckoslut Alla dagar  
 84 ±8 16 ±8 64 ±7 
 79 ±9 13 ±7 60 ±7 
 84 ±8 16 ±8 64 ±7 

 92 ±6 92 ±6 92 ±5 
 76 ±9 85 ±8 78 ±8 
 37 ±11 62 ±11 45 ±9 
 45 ±11 43 ±10 45 ±9 
 21 ±9 18 ±9 20 ±7 

 29 ±10 54 ±11 36 ±9 

 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 

 14 ±8 16 ±8 15 ±7 
 52 ±11 47 ±11 51 ±10 
 26 ±10 24 ±9 25 ±8 
 56 ±11 55 ±11 56 ±9 
 97 ±4 96 ±4 97 ±3 

 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
 96 ±4 97 ±4 96 ±4 
 .. .. 8 ±6 6 ±5 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 .. .. .. .. .. .. 
 0 ±0 .. .. .. .. 
 .. .. .. .. .. .. 

 22 ±10 49 ±11 30 ±8 
 .. .. .. .. 5 ±4 
 .. .. .. .. .. .. 
 57 ±11 68 ±10 60 ±9 
 85 ±8 89 ±7 86 ±6 
 63 ±11 64 ±11 64 ±9 
 30 ±11 42 ±10 34 ±9 
 46 ±11 44 ±11 45 ±9 
 38 ±11 60 ±11 44 ±9 
 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

 21 ±9 17 ±8 20 ±8 
 100  100  100 (164) 
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Tabell B:15 
Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och 
familjecykel. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. 
Befolkningen 20-64 år 

 Kvinnor        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 8:12 ±0:37 7:38 ±1:37 8:02 ±0:43 8:21 ±0:22 5:26 ±1:23 7:31 ±0:31 
Arbetsresor 0:47 ±0:08 0:45 ±0:14 0:47 ±0:07 0:57 ±0:07 0:58 ±0:18 0:58 ±0:08 
Förvärvsarbete, totalt 8:58 ±0:38 8:17 ±1:42 8:46 ±0:44 9:18 ±0:24 6:08 ±1:30 8:23 ±0:33 

Hushållsarbete 1:09 ±0:12 1:44 ±0:17 1:19 ±0:11 1:12 ±0:11 2:08 ±0:17 1:28 ±0:10 
därav Matlagning 0:31 ±0:06 0:37 ±0:07 0:32 ±0:05 0:36 ±0:04 0:54 ±0:07 0:41 ±0:04 
 Diskning, avdukning 0:25 ±0:05 0:24 ±0:05 0:24 ±0:04 0:23 ±0:03 0:28 ±0:04 0:25 ±0:03 
 Städning av bostaden 0:28 ±0:10 0:58 ±0:16 0:37 ±0:10 0:41 ±0:12 1:04 ±0:14 0:48 ±0:10 
 Tvätt, strykning 0:44 ±0:15 0:47 ±0:20 0:45 ±0:11 0:44 ±0:18 0:42 ±0:12 0:43 ±0:13 

Underhållsarbete 1:08 ±0:40 0:48 ±0:15 1:02 ±0:29 0:39 ±0:10 1:01 ±0:22 0:45 ±0:10 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv. . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 1:48 ±1:29 1:05 ±0:22 1:36 ±1:04 1:01 ±0:38 0:46 ±0:20 0:56 ±0:28 
Inköp av varor och tjänster 0:36 ±0:08 0:53 ±0:15 0:41 ±0:07 0:48 ±0:12 0:46 ±0:09 0:48 ±0:09 
Annat hemarbete 0:29 ±0:09 0:30 ±0:15 0:29 ±0:10 0:21 ±0:06 0:34 ±0:11 0:25 ±0:05 
Resor i samband med hemarbete 0:34 ±0:15 0:53 ±0:24 0:39 ±0:13 0:34 ±0:06 0:44 ±0:12 0:37 ±0:06 
Hemarbete, totalt 2:16 ±0:26 3:14 ±0:29 2:33 ±0:19 2:18 ±0:20 3:29 ±0:24 2:38 ±0:17 

Personlig omvårdnad 8:51 ±0:29 10:04 ±0:28 9:12 ±0:24 9:08 ±0:19 10:12 ±0:17 9:26 ±0:15 
Måltider 1:04 ±0:11 1:40 ±0:12 1:14 ±0:09 1:08 ±0:09 1:39 ±0:10 1:17 ±0:07 
Resor i sb med personliga behov 0:17 ±0:05 0:14 ±0:02 0:16 ±0:04 0:18 ±0:08 0:26 ±0:09 0:21 ±0:06 
Personliga behov, totalt 9:53 ±0:33 11:43 ±0:33 10:24 ±0:27 10:14 ±0:21 11:52 ±0:20 10:42 ±0:16 

Studier 1:57 ±1:27 3:03 ±1:03 2:16 ±1:05 2:27 ±1:04 .. .. 1:59 ±0:46 
Resor i samband med studier 0:32 ±0:14 .. .. 0:26 ±0:10 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
Studier, totalt 2:04 ±1:26 3:11 ±1:07 2:23 ±1:05 2:38 ±1:05 .. .. 2:07 ±0:46 

Idrott och friluftsliv 1:25 ±0:20 1:37 ±0:26 1:29 ±0:18 1:41 ±0:25 1:50 ±0:23 1:43 ±0:19 
Föreningsverksamhet m.m. 2:09 ±0:41 2:02 ±0:46 2:07 ±0:32 1:20 ±0:51 1:41 ±1:10 1:26 ±0:43 
Underhållning, kultur 1:18 ±0:26 1:33 ±0:44 1:22 ±0:22 2:19 ±2:08 1:49 ±0:32 2:11 ±1:32 
Social samvaro 1:25 ±0:22 2:43 ±0:34 1:47 ±0:20 1:11 ±0:15 2:45 ±0:28 1:38 ±0:14 
TV och radio 1:57 ±0:22 2:50 ±0:22 2:12 ±0:17 1:46 ±0:13 2:23 ±0:20 1:57 ±0:12 
Läsning 1:00 ±0:24 0:53 ±0:12 0:58 ±0:18 0:52 ±0:10 1:03 ±0:15 0:55 ±0:09 
Hobbies 0:56 ±0:15 1:02 ±0:24 0:58 ±0:12 0:52 ±0:14 0:52 ±0:13 0:52 ±0:11 
Övrig fri tid 1:14 ±0:46 0:53 ±0:26 1:08 ±0:35 0:59 ±0:31 1:17 ±0:33 1:04 ±0:30 
Resor i samband med fri tid 0:52 ±0:15 1:12 ±0:15 0:57 ±0:13 0:50 ±0:18 1:43 ±0:23 1:05 ±0:14 
Fri tid, totalt 4:35 ±0:36 7:12 ±0:40 5:20 ±0:31 4:18 ±0:26 7:29 ±0:33 5:12 ±0:23 

Övrigt, okodbart 0:47 ±0:41 0:23 ±0:08 0:40 ±0:29 0:25 ±0:16 0:44 ±0:31 0:30 ±0:15 
Antal dagboksdagar     180      314  
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Kvinnor            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn minst 7 år)  
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 6:51 ±0:26 6:28 ±1:00 6:44 ±0:27 7:42 ±0:49 7:42 ±3:26 7:42 ±1:08 7:41 ±0:20 5:46 ±0:57 7:08 ±0:22 
 0:45 ±0:07 0:42 ±0:12 0:44 ±0:06 0:55 ±0:18 0:34 ±0:14 0:49 ±0:13 0:50 ±0:10 0:52 ±0:16 0:50 ±0:09 
 7:31 ±0:27 7:03 ±1:05 7:23 ±0:29 8:37 ±0:42 7:22 ±3:06 8:16 ±1:00 8:27 ±0:21 6:13 ±1:03 7:49 ±0:23 

 2:10 ±0:12 2:41 ±0:13 2:19 ±0:10 2:11 ±0:54 2:17 ±0:38 2:13 ±0:37 1:50 ±0:08 2:48 ±0:11 2:06 ±0:06 
 0:50 ±0:04 0:58 ±0:05 0:52 ±0:04 0:47 ±0:09 0:46 ±0:10 0:47 ±0:09 0:45 ±0:03 1:04 ±0:05 0:50 ±0:03 
 0:29 ±0:03 0:34 ±0:03 0:30 ±0:03 0:27 ±0:07 0:27 ±0:07 0:27 ±0:06 0:27 ±0:02 0:36 ±0:03 0:29 ±0:02 
 0:48 ±0:07 0:54 ±0:07 0:50 ±0:06 0:41 ±0:10 1:06 ±0:23 0:48 ±0:09 0:37 ±0:05 0:58 ±0:07 0:43 ±0:05 
 0:41 ±0:07 0:41 ±0:06 0:41 ±0:05 1:28 ±0:50 0:44 ±0:15 1:15 ±0:33 0:42 ±0:07 0:49 ±0:06 0:44 ±0:05 

 0:51 ±0:11 0:58 ±0:13 0:53 ±0:09 0:46 ±0:18 1:05 ±0:34 0:51 ±0:17 0:53 ±0:10 1:12 ±0:12 0:58 ±0:08 

 2:06 ±0:13 1:52 ±0:12 2:02 ±0:11 1:26 ±0:18 1:39 ±0:26 1:29 ±0:17 0:58 ±0:07 0:54 ±0:09 0:57 ±0:06 
 1:21 ±0:10 1:11 ±0:09 1:18 ±0:09 1:00 ±0:13 0:50 ±0:12 0:57 ±0:11 0:27 ±0:04 0:26 ±0:04 0:26 ±0:03 
 0:25 ±0:06 0:30 ±0:10 0:27 ±0:05 0:36 ±0:12 .. .. 0:31 ±0:08 0:36 ±0:05 0:33 ±0:05 0:35 ±0:04 
 0:45 ±0:09 0:49 ±0:08 0:46 ±0:07 0:27 ±0:11 1:00 ±0:27 0:37 ±0:11 0:54 ±0:32 0:36 ±0:07 0:49 ±0:23 
 0:21 ±0:04 0:22 ±0:05 0:21 ±0:03 0:22 ±0:11 0:27 ±0:11 0:24 ±0:08 0:22 ±0:03 0:28 ±0:05 0:23 ±0:03 
 0:25 ±0:04 0:27 ±0:05 0:26 ±0:04 0:20 ±0:02 0:22 ±0:04 0:21 ±0:02 0:25 ±0:07 0:42 ±0:32 0:30 ±0:10 
 0:46 ±0:22 .. .. 0:37 ±0:16 0:14 ±0:07 0:00 ±0:00 0:10 ±0:05 0:50 ±0:21 .. .. 0:40 ±0:15 
 1:02 ±0:15 1:16 ±0:27 1:06 ±0:13 .. .. .. .. .. .. 0:59 ±0:13 1:34 ±0:28 1:09 ±0:13 
 0:31 ±0:08 0:26 ±0:08 0:29 ±0:06 0:36 ±0:11 0:33 ±0:14 0:35 ±0:08 0:32 ±0:15 0:40 ±0:22 0:34 ±0:12 

 0:25 ±0:15 0:33 ±0:20 0:27 ±0:12 0:29 ±0:20 1:15 ±0:52 0:42 ±0:24 0:35 ±0:13 1:09 ±0:25 0:45 ±0:12 
 0:49 ±0:07 1:04 ±0:11 0:53 ±0:07 0:57 ±0:34 1:04 ±0:29 0:59 ±0:26 0:51 ±0:07 0:55 ±0:08 0:52 ±0:05 
 0:22 ±0:03 0:30 ±0:06 0:24 ±0:03 0:21 ±0:08 0:35 ±0:26 0:25 ±0:09 0:28 ±0:05 0:34 ±0:07 0:30 ±0:04 
 0:48 ±0:05 0:47 ±0:08 0:48 ±0:04 0:54 ±0:17 0:46 ±0:13 0:52 ±0:13 0:49 ±0:05 0:50 ±0:06 0:49 ±0:05 
 5:39 ±0:24 6:02 ±0:21 5:46 ±0:20 5:01 ±0:55 5:07 ±1:13 5:03 ±0:41 4:02 ±0:15 5:06 ±0:16 4:21 ±0:12 

 8:40 ±0:13 9:31 ±0:14 8:54 ±0:11 8:30 ±0:32 10:21 ±0:46 9:02 ±0:27 8:22 ±0:10 9:46 ±0:11 8:46 ±0:08 
 1:18 ±0:06 1:49 ±0:06 1:27 ±0:05 1:13 ±0:16 1:23 ±0:13 1:16 ±0:12 1:15 ±0:05 1:49 ±0:06 1:25 ±0:04 
 0:34 ±0:17 0:20 ±0:05 0:30 ±0:12 .. .. 0:43 ±0:03 0:19 ±0:01 0:27 ±0:08 0:29 ±0:16 0:27 ±0:07 
 9:58 ±0:15 11:21 ±0:16 10:22 ±0:13 9:34 ±0:34 11:43 ±0:41 10:11 ±0:27 9:38 ±0:13 11:37 ±0:13 10:12 ±0:10 

 2:22 ±1:03 2:48 ±0:59 2:29 ±0:44 3:26 ±3:06 .. .. 2:41 ±2:13 2:49 ±1:15 1:45 ±0:38 2:31 ±1:00 
 0:28 ±0:11 1:03 ±0:05 0:38 ±0:08 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 0:46 ±0:24 .. .. 0:37 ±0:17 
 2:30 ±1:08 3:05 ±1:15 2:40 ±0:49 3:44 ±3:34 .. .. 2:54 ±2:33 3:09 ±1:25 1:46 ±0:39 2:45 ±1:07 

 1:30 ±0:23 1:27 ±0:16 1:29 ±0:19 1:09 ±0:21 1:17 ±0:18 1:11 ±0:17 1:22 ±0:12 1:33 ±0:10 1:25 ±0:10 
 1:52 ±0:43 2:05 ±0:21 1:56 ±0:31 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 1:29 ±0:26 3:06 ±1:11 1:57 ±0:26 
 2:09 ±0:46 2:05 ±0:38 2:07 ±0:35 .. .. 1:26 ±0:40 1:50 ±0:12 1:10 ±0:30 1:42 ±0:16 1:19 ±0:22 
 1:07 ±0:09 1:44 ±0:17 1:18 ±0:08 1:38 ±0:49 1:57 ±1:04 1:43 ±0:37 1:03 ±0:09 2:02 ±0:15 1:20 ±0:08 
 1:40 ±0:09 1:59 ±0:10 1:45 ±0:08 1:24 ±0:21 2:16 ±0:56 1:39 ±0:21 1:33 ±0:08 2:03 ±0:09 1:41 ±0:06 
 0:34 ±0:06 0:41 ±0:06 0:36 ±0:04 0:38 ±0:17 0:44 ±0:14 0:40 ±0:13 0:42 ±0:04 0:53 ±0:06 0:45 ±0:04 
 0:27 ±0:07 0:50 ±0:13 0:34 ±0:06 1:24 ±0:23 1:08 ±0:26 1:19 ±0:15 0:41 ±0:08 1:02 ±0:16 0:47 ±0:08 
 0:52 ±0:13 0:52 ±0:10 0:52 ±0:10 0:47 ±0:16 0:50 ±0:27 0:48 ±0:13 0:45 ±0:08 0:49 ±0:07 0:46 ±0:07 
 1:03 ±0:15 1:09 ±0:19 1:05 ±0:12 0:52 ±0:41 1:15 ±0:37 0:58 ±0:29 0:57 ±0:17 1:10 ±0:12 1:00 ±0:13 
 3:52 ±0:18 5:17 ±0:22 4:16 ±0:15 3:28 ±0:44 5:29 ±1:07 4:03 ±0:30 3:43 ±0:15 6:01 ±0:18 4:22 ±0:13 

 0:33 ±0:15 0:33 ±0:13 0:33 ±0:11 0:31 ±0:15 1:04 ±0:58 0:40 ±0:20 0:39 ±0:17 0:28 ±0:07 0:36 ±0:12 
     526      123      736  
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Tabell B:15 (forts.) 
Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och 
familjecykel. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. 
Befolkningen 20-64 år 

 Kvinnor        
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7:52 ±0:27 6:11 ±1:48 7:23 ±0:36 7:28 ±0:18 4:44 ±0:51 6:41 ±0:20 
Arbetsresor 1:01 ±0:34 0:32 ±0:06 0:52 ±0:25 0:47 ±0:04 0:40 ±0:06 0:45 ±0:04 
Förvärvsarbete, totalt 8:49 ±0:40 6:38 ±1:52 8:12 ±0:43 8:11 ±0:20 4:59 ±0:55 7:16 ±0:22 

Hushållsarbete 1:32 ±0:13 2:26 ±0:19 1:47 ±0:12 1:59 ±0:09 2:57 ±0:11 2:15 ±0:07 
därav Matlagning 0:38 ±0:05 0:54 ±0:08 0:43 ±0:05 0:45 ±0:04 1:12 ±0:05 0:53 ±0:03 
 Diskning, avdukning 0:22 ±0:04 0:32 ±0:04 0:25 ±0:03 0:27 ±0:03 0:38 ±0:03 0:30 ±0:02 
 Städning av bostaden 0:38 ±0:10 0:48 ±0:12 0:41 ±0:09 0:44 ±0:06 0:58 ±0:07 0:48 ±0:05 
 Tvätt, strykning 0:34 ±0:13 0:41 ±0:10 0:36 ±0:10 0:41 ±0:05 0:49 ±0:08 0:44 ±0:04 

Underhållsarbete 0:52 ±0:19 0:58 ±0:13 0:54 ±0:15 0:48 ±0:07 1:05 ±0:10 0:53 ±0:06 

Omsorg om egna barn 0:52 ±0:11 0:57 ±0:18 0:54 ±0:10 . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn 0:28 ±0:07 0:23 ±0:07 0:27 ±0:07 . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning 0:34 ±0:15 0:34 ±0:03 0:34 ±0:11 . . . . . . 
 Lek med barn 0:40 ±0:10 0:29 ±0:01 0:37 ±0:07 . . . . . . 
 Samtal med barn 0:24 ±0:04 0:34 ±0:09 0:27 ±0:04 . . . . . . 
 Högläsning för barn 0:25 ±0:07 0:21 ±0:07 0:24 ±0:06 . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. 1:51 ±0:13 0:00 ±0:00 1:19 ±0:09 . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  0:53 ±0:28 2:36 ±0:49 1:23 ±0:25 . . . . . . 
 Annan omsorg om barn 0:15 ±0:04 0:19 ±0:09 0:16 ±0:04 . . . . . . 

Omsorg om andra 0:27 ±0:17 1:03 ±0:41 0:37 ±0:20 1:02 ±0:16 1:06 ±0:17 1:03 ±0:13 
Inköp av varor och tjänster 0:41 ±0:08 0:42 ±0:09 0:42 ±0:06 0:52 ±0:06 0:54 ±0:07 0:53 ±0:05 
Annat hemarbete 0:23 ±0:07 0:27 ±0:09 0:24 ±0:06 0:29 ±0:06 0:36 ±0:08 0:31 ±0:05 
Resor i samband med hemarbete 0:35 ±0:07 0:49 ±0:09 0:39 ±0:06 0:38 ±0:04 0:47 ±0:06 0:40 ±0:04 
Hemarbete, totalt 3:31 ±0:28 4:52 ±0:33 3:54 ±0:25 3:35 ±0:14 4:40 ±0:14 3:53 ±0:11 

Personlig omvårdnad 8:13 ±0:21 9:55 ±0:22 8:42 ±0:18 8:26 ±0:09 9:38 ±0:09 8:46 ±0:07 
Måltider 1:14 ±0:11 1:47 ±0:13 1:24 ±0:09 1:25 ±0:06 2:08 ±0:06 1:37 ±0:05 
Resor i sb med personliga behov 0:42 ±0:39 0:21 ±0:05 0:36 ±0:28 0:22 ±0:07 0:14 ±0:06 0:20 ±0:05 
Personliga behov, totalt 9:31 ±0:28 11:43 ±0:27 10:09 ±0:22 9:52 ±0:11 11:46 ±0:11 10:24 ±0:09 

Studier 3:16 ±1:59 0:00 ±0:00 2:20 ±1:25 2:26 ±1:27 2:11 ±0:41 2:22 ±1:02 
Resor i samband med studier 0:30 ±0:09 0:00 ±0:00 0:21 ±0:06 1:14 ±0:41 0:18 ±0:10 0:58 ±0:29 
Studier, totalt 3:35 ±2:13 0:00 ±0:00 2:34 ±1:35 2:54 ±1:51 2:15 ±0:44 2:43 ±1:19 

Idrott och friluftsliv 1:25 ±0:36 1:19 ±0:18 1:23 ±0:28 1:21 ±0:13 1:37 ±0:11 1:25 ±0:10 
Föreningsverksamhet m.m. 1:39 ±1:21 .. .. 1:24 ±1:00 1:10 ±0:27 1:40 ±0:38 1:19 ±0:24 
Underhållning, kultur 1:42 ±1:15 1:46 ±0:28 1:43 ±0:56 1:41 ±0:26 1:52 ±0:27 1:44 ±0:21 
Social samvaro 1:22 ±0:22 1:57 ±0:31 1:32 ±0:18 1:13 ±0:09 1:44 ±0:13 1:22 ±0:07 
TV och radio 1:43 ±0:19 2:13 ±0:18 1:52 ±0:16 1:50 ±0:08 2:19 ±0:10 1:58 ±0:07 
Läsning 0:43 ±0:09 0:51 ±0:13 0:45 ±0:08 0:57 ±0:07 1:06 ±0:08 0:59 ±0:06 
Hobbies 0:41 ±0:15 0:46 ±0:13 0:43 ±0:12 0:57 ±0:16 1:06 ±0:09 0:59 ±0:12 
Övrig fri tid 0:42 ±0:09 0:49 ±0:11 0:44 ±0:08 0:52 ±0:09 1:02 ±0:10 0:55 ±0:07 
Resor i samband med fri tid 1:14 ±0:43 1:30 ±0:23 1:18 ±0:32 1:00 ±0:12 1:13 ±0:12 1:04 ±0:09 
Fri tid, totalt 4:20 ±0:45 6:18 ±0:37 4:54 ±0:34 4:35 ±0:16 6:33 ±0:17 5:09 ±0:14 

Övrigt, okodbart 0:29 ±0:11 0:22 ±0:08 0:27 ±0:08 0:38 ±0:17 0:44 ±0:20 0:40 ±0:14 
Antal dagboksdagar     294      730  
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Kvinnor     
Barnlösa 45-64 år ensamstående   
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  

 7:41 ±0:47 5:35 ±1:59 7:05 ±0:46 
 0:56 ±0:12 0:51 ±0:22 0:55 ±0:11 
 8:30 ±0:51 6:07 ±2:14 7:49 ±0:52 

 1:25 ±0:13 2:09 ±0:19 1:37 ±0:10 
 0:31 ±0:04 0:45 ±0:06 0:35 ±0:03 
 0:18 ±0:03 0:26 ±0:04 0:20 ±0:02 
 0:48 ±0:11 0:53 ±0:12 0:49 ±0:08 
 0:31 ±0:08 0:43 ±0:11 0:35 ±0:06 

 0:49 ±0:18 1:08 ±0:21 0:54 ±0:16 

 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 

 0:53 ±0:31 1:20 ±0:35 1:01 ±0:23 
 0:45 ±0:09 0:47 ±0:13 0:45 ±0:08 
 0:35 ±0:13 0:27 ±0:07 0:33 ±0:10 
 0:48 ±0:12 0:31 ±0:09 0:43 ±0:09 
 2:58 ±0:27 3:42 ±0:25 3:11 ±0:20 

 8:54 ±0:21 9:32 ±0:19 9:05 ±0:17 
 1:05 ±0:09 1:40 ±0:10 1:15 ±0:08 
 .. .. 0:37 ±0:27 0:42 ±0:38 
 10:01 ±0:24 11:12 ±0:21 10:21 ±0:19 

 0:48 ±0:23 2:33 ±1:17 1:18 ±0:28 
 .. .. 0:00 ±0:00 .. .. 
 0:51 ±0:28 2:33 ±1:17 1:20 ±0:30 

 1:24 ±0:25 1:49 ±0:28 1:31 ±0:20 
 2:10 ±1:34 1:30 ±0:21 1:59 ±1:07 
 1:27 ±1:05 2:51 ±0:41 1:51 ±0:48 
 1:10 ±0:16 2:11 ±0:25 1:28 ±0:14 
 1:50 ±0:17 2:21 ±0:17 1:59 ±0:14 
 0:55 ±0:12 1:13 ±0:20 1:00 ±0:13 
 1:12 ±0:39 1:15 ±0:22 1:13 ±0:32 
 0:41 ±0:10 1:05 ±0:20 0:48 ±0:09 
 1:09 ±0:25 1:31 ±0:22 1:15 ±0:19 
 4:45 ±0:36 7:37 ±0:37 5:34 ±0:30 

 0:20 ±0:08 0:45 ±0:19 0:27 ±0:08 
     192  
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Tabell B:15 (forts.) 
Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och 
familjecykel. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. 
Befolkningen 20-64 år 

 Män        
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 8:33 ±0:22 6:43 ±1:24 8:02 ±0:29 8:57 ±0:31 5:47 ±1:23 8:02 ±0:36 
Arbetsresor 0:54 ±0:07 0:45 ±0:15 0:51 ±0:07 1:02 ±0:12 1:14 ±0:38 1:05 ±0:14 
Förvärvsarbete, totalt 9:25 ±0:24 7:19 ±1:33 8:49 ±0:31 9:55 ±0:32 6:11 ±1:25 8:51 ±0:37 

Hushållsarbete 1:04 ±0:10 1:20 ±0:11 1:09 ±0:08 0:41 ±0:06 1:24 ±0:12 0:53 ±0:05 
därav Matlagning 0:29 ±0:04 0:40 ±0:07 0:32 ±0:04 0:31 ±0:04 0:43 ±0:07 0:34 ±0:04 
 Diskning, avdukning 0:22 ±0:04 0:23 ±0:04 0:22 ±0:03 0:17 ±0:03 0:23 ±0:03 0:19 ±0:03 
 Städning av bostaden 0:44 ±0:16 0:48 ±0:08 0:45 ±0:11 0:26 ±0:10 0:57 ±0:15 0:35 ±0:08 
 Tvätt, strykning 0:44 ±0:15 0:46 ±0:17 0:45 ±0:11 0:31 ±0:23 0:31 ±0:08 0:31 ±0:17 

Underhållsarbete 2:05 ±1:14 1:54 ±0:48 2:02 ±0:55 1:03 ±0:17 1:37 ±0:24 1:12 ±0:16 

Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 

Omsorg om andra 1:26 ±0:46 1:35 ±0:53 1:29 ±0:37 1:00 ±0:27 1:14 ±0:49 1:04 ±0:28 
Inköp av varor och tjänster 0:54 ±0:18 0:48 ±0:14 0:52 ±0:13 0:47 ±0:15 0:46 ±0:09 0:47 ±0:11 
Annat hemarbete 0:24 ±0:10 0:38 ±0:29 0:28 ±0:12 0:23 ±0:11 0:31 ±0:14 0:25 ±0:09 
Resor i samband med hemarbete 0:34 ±0:07 0:46 ±0:11 0:37 ±0:06 0:38 ±0:08 0:53 ±0:10 0:42 ±0:06 
Hemarbete, totalt 2:09 ±0:23 2:41 ±0:24 2:18 ±0:20 1:44 ±0:18 3:07 ±0:20 2:08 ±0:14 

Personlig omvårdnad 8:17 ±0:17 9:58 ±0:27 8:46 ±0:14 8:14 ±0:19 10:06 ±0:21 8:46 ±0:16 
Måltider 1:03 ±0:08 1:34 ±0:11 1:12 ±0:07 1:02 ±0:08 1:30 ±0:08 1:10 ±0:06 
Resor i sb med personliga behov 0:39 ±0:35 0:30 ±0:13 0:36 ±0:25 0:20 ±0:09 0:27 ±0:09 0:22 ±0:07 
Personliga behov, totalt 9:16 ±0:19 11:30 ±0:27 9:54 ±0:16 9:14 ±0:21 11:37 ±0:23 9:55 ±0:17 

Studier 4:22 ±2:55 2:02 ±1:34 3:42 ±2:07 3:17 ±2:02 1:39 ±0:37 2:49 ±1:31 
Resor i samband med studier 0:40 ±0:16 .. .. 0:43 ±0:11 0:50 ±0:42 0:00 ±0:00 0:36 ±0:30 
Studier, totalt 4:43 ±3:04 2:16 ±1:57 4:01 ±2:14 3:27 ±2:06 1:39 ±0:37 2:56 ±1:34 

Idrott och friluftsliv 1:42 ±0:19 2:27 ±0:28 1:55 ±0:18 2:04 ±0:45 1:57 ±0:24 2:02 ±0:33 
Föreningsverksamhet m.m. 1:34 ±0:43 2:23 ±0:46 1:48 ±0:36 1:29 ±0:38 2:13 ±0:20 1:41 ±0:28 
Underhållning, kultur 3:03 ±1:13 2:47 ±1:07 2:58 ±0:55 2:26 ±1:16 2:37 ±0:53 2:29 ±0:57 
Social samvaro 2:00 ±0:30 3:09 ±0:30 2:20 ±0:25 1:07 ±0:14 2:57 ±0:30 1:38 ±0:14 
TV och radio 2:10 ±0:16 3:05 ±0:25 2:25 ±0:15 2:04 ±0:15 2:41 ±0:16 2:15 ±0:11 
Läsning 0:51 ±0:12 0:58 ±0:14 0:53 ±0:11 0:43 ±0:12 0:46 ±0:10 0:44 ±0:10 
Hobbies 1:13 ±0:18 2:11 ±0:31 1:30 ±0:17 1:38 ±0:35 1:22 ±0:18 1:34 ±0:26 
Övrig fri tid 0:50 ±0:12 0:58 ±0:11 0:52 ±0:09 0:45 ±0:12 1:12 ±0:29 0:53 ±0:11 
Resor i samband med fri tid 1:01 ±0:23 1:34 ±0:21 1:10 ±0:18 0:55 ±0:26 1:34 ±0:19 1:06 ±0:19 
Fri tid, totalt 4:49 ±0:28 8:52 ±0:34 5:59 ±0:23 4:16 ±0:30 7:45 ±0:31 5:16 ±0:24 

Övrigt, okodbart 0:37 ±0:11 0:45 ±0:18 0:39 ±0:09 0:27 ±0:09 0:58 ±0:33 0:36 ±0:13 
Antal dagboksdagar     361      307  
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Män            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb. föräldrar (barn min. 7 år) 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

 8:45 ±0:21 5:27 ±0:58 7:49 ±0:23 .. .. .. .. .. .. 8:39 ±0:19 4:54 ±0:55 7:35 ±0:20 
 1:04 ±0:18 1:29 ±1:17 1:11 ±0:34 .. .. .. .. .. .. 0:57 ±0:07 0:46 ±0:08 0:54 ±0:06 
 9:35 ±0:24 6:11 ±1:08 8:37 ±0:29 .. .. .. .. .. .. 9:30 ±0:20 5:24 ±0:58 8:20 ±0:21 

 1:10 ±0:10 1:38 ±0:11 1:18 ±0:08 .. .. .. .. .. .. 1:00 ±0:07 1:41 ±0:11 1:12 ±0:06 
 0:37 ±0:05 0:43 ±0:05 0:38 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:33 ±0:03 0:45 ±0:05 0:36 ±0:03 
 0:23 ±0:03 0:29 ±0:03 0:25 ±0:02 .. .. .. .. .. .. 0:22 ±0:03 0:28 ±0:03 0:24 ±0:02 
 0:36 ±0:15 0:54 ±0:11 0:41 ±0:11 .. .. .. .. .. .. 0:28 ±0:05 0:52 ±0:10 0:35 ±0:05 
 0:32 ±0:18 0:40 ±0:13 0:34 ±0:14 .. .. .. .. .. .. 0:26 ±0:09 0:38 ±0:09 0:30 ±0:07 

 1:38 ±0:26 2:32 ±0:25 1:54 ±0:21 .. .. .. .. .. .. 1:17 ±0:16 1:48 ±0:17 1:26 ±0:13 

 1:22 ±0:09 1:31 ±0:11 1:24 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:47 ±0:09 0:56 ±0:10 0:50 ±0:07 
 0:46 ±0:05 0:47 ±0:06 0:46 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:20 ±0:04 0:22 ±0:03 0:21 ±0:03 
 0:33 ±0:09 0:13 ±0:03 0:27 ±0:06 .. .. .. .. .. .. 0:36 ±0:08 0:25 ±0:11 0:33 ±0:06 
 0:52 ±0:10 0:57 ±0:07 0:53 ±0:07 .. .. .. .. .. .. 0:37 ±0:21 0:55 ±0:14 0:42 ±0:15 
 0:21 ±0:05 0:26 ±0:08 0:22 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:23 ±0:06 0:24 ±0:09 0:24 ±0:05 
 0:24 ±0:05 0:27 ±0:05 0:24 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:26 ±0:04 0:12 ±0:03 0:22 ±0:03 
 0:27 ±0:14 0:00 ±0:00 0:19 ±0:10 .. .. .. .. .. .. 1:36 ±0:36 0:00 ±0:00 1:08 ±0:26 
 1:15 ±0:30 1:56 ±0:56 1:27 ±0:27 .. .. .. .. .. .. 1:03 ±0:24 1:35 ±0:20 1:12 ±0:18 
 0:37 ±0:17 0:36 ±0:12 0:37 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 0:24 ±0:13 0:36 ±0:22 0:28 ±0:11 

 0:27 ±0:22 0:50 ±0:25 0:34 ±0:18 .. .. .. .. .. .. 0:40 ±0:16 0:43 ±0:17 0:41 ±0:13 
 0:47 ±0:07 0:55 ±0:09 0:49 ±0:06 .. .. .. .. .. .. 0:41 ±0:06 0:55 ±0:10 0:45 ±0:05 
 0:33 ±0:12 0:39 ±0:10 0:35 ±0:09 .. .. .. .. .. .. 0:31 ±0:06 0:46 ±0:12 0:35 ±0:06 
 0:40 ±0:04 0:55 ±0:08 0:44 ±0:04 .. .. .. .. .. .. 0:46 ±0:06 1:05 ±0:12 0:52 ±0:05 
 3:33 ±0:19 4:56 ±0:20 3:56 ±0:16 .. .. .. .. .. .. 2:39 ±0:14 4:29 ±0:20 3:11 ±0:12 

 8:07 ±0:14 9:17 ±0:14 8:27 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 7:51 ±0:11 9:30 ±0:12 8:19 ±0:09 
 1:09 ±0:06 1:54 ±0:07 1:22 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 1:13 ±0:06 1:53 ±0:07 1:24 ±0:05 
 0:26 ±0:07 0:23 ±0:05 0:25 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 0:25 ±0:17 0:33 ±0:14 0:27 ±0:13 
 9:15 ±0:16 11:12 ±0:16 9:49 ±0:13 .. .. .. .. .. .. 9:05 ±0:13 11:24 ±0:14 9:45 ±0:10 

 2:59 ±2:19 1:04 ±0:31 2:26 ±1:41 .. .. .. .. .. .. 2:06 ±1:01 2:41 ±1:39 2:16 ±1:02 
 0:33 ±0:20 0:00 ±0:00 0:24 ±0:14 .. .. .. .. .. .. 1:43 ±1:16 .. .. 1:28 ±0:54 
 3:17 ±2:31 1:04 ±0:31 2:39 ±1:50 .. .. .. .. .. .. 2:37 ±1:30 2:48 ±1:41 2:40 ±1:20 

 1:33 ±0:21 1:54 ±0:17 1:39 ±0:17 .. .. .. .. .. .. 1:40 ±0:16 2:03 ±0:19 1:47 ±0:13 
 1:55 ±0:53 1:52 ±0:33 1:54 ±0:40 .. .. .. .. .. .. 1:53 ±0:35 2:10 ±0:32 1:58 ±0:27 
 2:22 ±1:05 2:00 ±0:38 2:16 ±0:48 .. .. .. .. .. .. 1:55 ±0:57 2:04 ±0:21 1:57 ±0:40 
 0:58 ±0:12 2:00 ±0:18 1:16 ±0:10 .. .. .. .. .. .. 1:10 ±0:13 1:46 ±0:15 1:20 ±0:11 
 1:52 ±0:10 2:42 ±0:14 2:07 ±0:09 .. .. .. .. .. .. 1:49 ±0:09 2:32 ±0:12 2:02 ±0:08 
 0:39 ±0:06 0:46 ±0:07 0:41 ±0:05 .. .. .. .. .. .. 0:41 ±0:06 0:55 ±0:07 0:45 ±0:05 
 1:13 ±0:15 1:12 ±0:14 1:13 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 1:10 ±0:14 1:11 ±0:12 1:10 ±0:10 
 0:53 ±0:24 0:51 ±0:10 0:52 ±0:17 .. .. .. .. .. .. 0:51 ±0:14 1:09 ±0:18 0:56 ±0:11 
 0:58 ±0:17 1:25 ±0:16 1:06 ±0:14 .. .. .. .. .. .. 1:14 ±0:25 1:18 ±0:18 1:15 ±0:18 
 3:40 ±0:18 6:34 ±0:21 4:29 ±0:15 .. .. .. .. .. .. 4:26 ±0:22 6:41 ±0:24 5:04 ±0:19 

 0:40 ±0:11 1:01 ±0:26 0:46 ±0:12 .. .. .. .. .. .. 0:46 ±0:16 0:50 ±0:28 0:47 ±0:14 
     546            547  
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Tabell B:15 (forts.) 
Sysselsattas genomsnittliga tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 efter kön och 
familjecykel. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. 
Befolkningen 20-64 år 

 Män        
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) Barnlösa 45-64 år sammanboende 
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 
Förvärvsarbete, m.m. .. .. .. .. .. .. 8:24 ±0:23 5:26 ±1:11 7:33 ±0:30 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. 1:04 ±0:10 1:45 ±0:58 1:16 ±0:18 
Förvärvsarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 9:22 ±0:25 6:26 ±1:16 8:32 ±0:32 

Hushållsarbete .. .. .. .. .. .. 0:58 ±0:07 1:31 ±0:10 1:07 ±0:06 
därav Matlagning .. .. .. .. .. .. 0:29 ±0:03 0:46 ±0:06 0:34 ±0:03 
 Diskning, avdukning .. .. .. .. .. .. 0:19 ±0:02 0:24 ±0:03 0:21 ±0:02 
 Städning av bostaden .. .. .. .. .. .. 0:35 ±0:07 0:59 ±0:11 0:42 ±0:07 
 Tvätt, strykning .. .. .. .. .. .. 0:19 ±0:08 0:42 ±0:15 0:26 ±0:07 

Underhållsarbete .. .. .. .. .. .. 1:42 ±0:19 2:06 ±0:20 1:49 ±0:16 

Omsorg om egna barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Samtal med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiv.  .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Annan omsorg om barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 

Omsorg om andra .. .. .. .. .. .. 1:11 ±0:34 1:36 ±0:30 1:18 ±0:26 
Inköp av varor och tjänster .. .. .. .. .. .. 0:45 ±0:07 0:46 ±0:08 0:46 ±0:05 
Annat hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:31 ±0:07 0:42 ±0:09 0:34 ±0:06 
Resor i samband med hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:39 ±0:05 0:57 ±0:09 0:44 ±0:05 
Hemarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 2:36 ±0:16 4:02 ±0:18 3:01 ±0:14 

Personlig omvårdnad .. .. .. .. .. .. 7:54 ±0:12 9:18 ±0:12 8:18 ±0:09 
Måltider .. .. .. .. .. .. 1:21 ±0:06 1:57 ±0:07 1:32 ±0:06 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. 0:18 ±0:11 0:20 ±0:09 0:19 ±0:08 
Personliga behov, totalt .. .. .. .. .. .. 9:15 ±0:14 11:16 ±0:15 9:49 ±0:12 

Studier .. .. .. .. .. .. 0:44 ±0:36 0:55 ±0:34 0:47 ±0:34 
Resor i samband med studier .. .. .. .. .. .. 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Studier, totalt .. .. .. .. .. .. 0:44 ±0:36 0:55 ±0:34 0:47 ±0:34 

Idrott och friluftsliv .. .. .. .. .. .. 1:28 ±0:17 2:10 ±0:18 1:40 ±0:14 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. .. .. 1:41 ±0:31 2:32 ±1:19 1:56 ±0:30 
Underhållning, kultur .. .. .. .. .. .. 1:46 ±0:40 2:06 ±0:27 1:52 ±0:30 
Social samvaro .. .. .. .. .. .. 1:20 ±0:11 2:01 ±0:18 1:32 ±0:10 
TV och radio .. .. .. .. .. .. 2:11 ±0:11 2:49 ±0:12 2:22 ±0:09 
Läsning .. .. .. .. .. .. 0:55 ±0:08 1:03 ±0:06 0:57 ±0:07 
Hobbies .. .. .. .. .. .. 1:18 ±0:20 1:26 ±0:16 1:20 ±0:16 
Övrig fri tid .. .. .. .. .. .. 0:53 ±0:11 0:59 ±0:08 0:55 ±0:09 
Resor i samband med fri tid .. .. .. .. .. .. 1:14 ±0:20 1:31 ±0:22 1:19 ±0:15 
Fri tid, totalt .. .. .. .. .. .. 4:55 ±0:20 7:37 ±0:22 5:41 ±0:17 

Övrigt, okodbart .. .. .. .. .. .. 0:28 ±0:08 0:34 ±0:10 0:30 ±0:07 
Antal dagboksdagar           623  
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  Män     
  Barnlösa 45-64 år ensamstående   
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  
 7:55 ±0:47 5:44 ±1:37 7:18 ±0:44 
 0:54 ±0:12 0:34 ±0:18 0:48 ±0:10 
 8:46 ±0:48 6:10 ±1:38 8:02 ±0:45 

 1:25 ±0:19 1:45 ±0:17 1:31 ±0:15 
 0:37 ±0:06 0:50 ±0:08 0:41 ±0:06 
 0:23 ±0:07 0:27 ±0:05 0:24 ±0:05 
 0:45 ±0:21 0:59 ±0:18 0:49 ±0:16 
 0:37 ±0:13 0:32 ±0:11 0:36 ±0:10 

 1:23 ±0:44 1:40 ±0:29 1:28 ±0:33 

 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 

 1:22 ±0:50 1:14 ±0:34 1:20 ±0:39 
 0:48 ±0:11 0:35 ±0:12 0:44 ±0:09 
 0:28 ±0:15 0:51 ±0:22 0:34 ±0:13 
 0:36 ±0:10 0:38 ±0:09 0:37 ±0:08 
 2:52 ±0:33 3:41 ±0:31 3:06 ±0:26 

 8:07 ±0:27 9:39 ±0:25 8:33 ±0:22 
 1:02 ±0:08 1:44 ±0:17 1:14 ±0:08 
 0:12 ±0:03 .. .. 0:23 ±0:15 
 9:07 ±0:28 11:24 ±0:28 9:46 ±0:23 

 1:24 ±0:41 2:33 ±0:38 1:44 ±0:29 
 0:00 ±0:00 .. .. 0:03 ±0:00 
 1:24 ±0:41 2:43 ±0:38 1:46 ±0:29 

 1:34 ±0:39 1:28 ±0:19 1:32 ±0:29 
 2:51 ±2:22 1:23 ±0:27 2:26 ±1:43 
 0:52 ±0:27 1:48 ±0:51 1:08 ±0:24 
 1:17 ±0:25 2:19 ±0:36 1:35 ±0:20 
 2:00 ±0:18 3:05 ±0:27 2:18 ±0:18 
 1:01 ±0:13 1:07 ±0:14 1:03 ±0:11 
 0:59 ±0:19 1:18 ±0:18 1:04 ±0:15 
 1:01 ±0:25 1:04 ±0:22 1:02 ±0:22 
 0:44 ±0:15 1:06 ±0:27 0:50 ±0:14 
 4:36 ±0:35 7:45 ±0:37 5:30 ±0:28 

 0:42 ±0:25 1:33 ±0:59 0:57 ±0:28 
     164  
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Tabell B:16 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt 
genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 samt förändring (diff.) sedan 
1990/91 i minuter, efter kön. Befolkningen 20-64 år. Alla dagar, september–maj 

 Kvinnor      Män       
 Genomsnitt Andel utöv Gm utövare Genomsnitt Andel utöv Gm utövare 
 tid diff.   %    diff. tid  diff.  tid diff.   %    diff. tid  diff.  

Förvärvsarbete, m.m. 3:27 -6 47 -2 6:58 7 4:58 -26 61 -2 7:34 -25 
Arbetsresor 0:22 2 43 -2 0:51 8 0:32 2 55 -2 0:58 5 
Förvärvsarbete, totalt 3:49 -4 47 -2 7:40 13 5:30 -24 61 -2 8:21 -21 

Hushållsarbete 1:58 -31 95 -1 2:04 -31 0:58 1 78 -4 1:13 5 
därav Matlagning 0:42 -7 86 -4 0:49 -5 0:23 0 62 -5 0:36 3 
 Diskning, avdukning 0:20 -4 68 -6 0:29 -3 0:10 1 42 1 0:23 1 
 Städning av bostaden 0:30 -9 64 -12 0:47 -5 0:15 -1 37 -3 0:39 1 
 Tvätt, strykning 0:16 -6 40 -8 0:40 -5 0:04 0 10 -1 0:36 4 

Underhållsarbete 0:18 -2 35 -4 0:51 -1 0:29 -8 31 -7 1:32 -4 
Omsorg om egna barn 0:36 -10 36 1 1:40 -31 0:17 0 26 3 1:07 -11 
Omsorg om andra 0:07 -1 14 1 0:52 -18 0:07 -2 11 0 1:07 -16 
Inköp av varor och tjänster 0:30 0 55 -5 0:54 5 0:21 0 44 -4 0:48 4 
Annat hemarbete 0:09 4 33 9 0:29 3 0:08 2 24 5 0:33 2 
Resor i samband med hemarbete 0:30 2 65 1 0:46 2 0:26 1 58 2 0:44 0 
Hemarbete, totalt 4:08 -39 99 0 4:11 -41 2:46 -7 92 -1 3:00 -5 

Personlig omvårdnad 9:00 6 100 0 9:00 6 8:39 4 100 0 8:40 5 
Måltider 1:24 9 99 1 1:25 8 1:18 7 97 -1 1:20 8 
Resor i sb med personliga behov 0:01 0 5 0 0:24 -4 0:02 0 5 0 0:32 5 
Personliga behov, totalt 10:25 14 100 0 10:25 14 9:59 12 100 0 10:00 12 

Studier 0:30 11 12 3 3:52 51 0:19 3 8 -2 3:53 74 
Resor i samband med studier 0:04 2 7 3 0:54 -4 0:02 1 4 1 1:01 12 
Studier, totalt 0:34 13 12 3 4:22 57 0:21 3 8 -2 4:21 89 

Idrott och friluftsliv 0:27 9 34 9 1:19 9 0:31 5 31 6 1:39 -4 
Föreningsverksamhet m.m. 0:06 0 6 1 1:51 -14 0:08 -1 6 1 1:57 -19 
Underhållning, kultur 0:05 2 5 2 1:35 5 0:05 1 4 1 1:53 7 
Social samvaro 1:08 -5 77 -2 1:27 -5 0:54 -7 59 -5 1:27 -5 
TV och radio 1:42 10 83 0 2:02 12 2:01 5 85 0 2:21 7 
Läsning 0:28 -8 56 -15 0:51 -1 0:24 -10 45 -19 0:53 0 
Hobbies 0:17 1 27 3 1:02 -4 0:29 14 31 13 1:31 11 
Övrig fri tid 0:20 5 36 11 0:54 -6 0:19 8 32 11 1:00 5 
Resor i samband med fri tid 0:24 3 41 6 0:57 -1 0:28 1 42 3 1:04 -3 
Fri tid, totalt 4:57 16 99 0 4:58 16 5:18 16 99 0 5:21 15 

Övrigt, okodbart 0:07 1 15 -1 0:47 8 0:07 0 14 -2 0:46 6 
Totalt 24:00  100    24:00  100    
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Tabell B:17 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt 
genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 samt förändring (diff.) sedan 
1990/91 i minuter, efter kön och famijecykel. Befolkningen 20-64 år. Alla dagar,  
september–maj 
 Kvinnor             
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende  
 Genomsnitt Andel utöv Gm utövare Genomsnitt Andel utöv Gm utövare 
 tid diff.   %    diff. tid  diff.         tid diff.   %    diff. tid  diff.  
Förvärvsarbete, m.m. 2:53 -71 37 -16 7:00 -20 4:01 0 50 -3 7:38 43 
Arbetsresor 0:15 -9 35 -16 0:41 -6 0:27 4 47 -4 0:56 6 
Förvärvsarbete, totalt 3:09 -80 37 -16 7:37 -28 4:28 4 50 -3 8:28 53 
Hushållsarbete 1:10 -10 91 1 1:16 -12 1:24 -23 88 -4 1:35 -21 
därav Matlagning 0:27 1 81 8 0:34 -2 0:30 -2 74 -7 0:41 1 
 Diskning, avdukning 0:12 0 52 -3 0:23 1 0:12 -2 49 -11 0:25 1 
 Städning av bostaden 0:17 -5 51 -4 0:34 -6 0:24 -7 44 -20 0:53 4 
 Tvätt, strykning 0:09 -5 18 -12 0:48 3 0:10 -8 23 -13 0:42 -6 
Underhållsarbete 0:10 -4 18 -9 0:54 3 0:14 -12 29 -13 0:45 -16 
Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 
Omsorg om andra 0:04 -2 7 -1 0:44 -35 0:05 0 10 1 0:48 6 
Inköp av varor och tjänster 0:29 0 59 -6 0:47 4 0:29 -1 55 -4 0:51 1 
Annat hemarbete 0:06 -1 25 4 0:23 -11 0:05 -1 24 0 0:23 -5 
Resor i samband med hemarbete 0:20 -1 58 -3 0:35 1 0:24 0 58 1 0:40 -2 
Hemarbete, totalt 2:18 -18 97 0 2:22 -18 2:41 -37 98 0 2:44 -38 
Personlig omvårdnad 9:24 10 100 0 9:24 10 9:32 16 100 0 9:32 15 
Måltider 1:16 19 98 4 1:17 17 1:19 7 97 0 1:21 8 
Resor i sb med personliga behov 0:01 -1 9 -2 0:15 -8 0:01 0 6 -3 0:20 3 
Personliga behov, totalt 10:41 28 100 0 10:41 28 10:52 23 100 0 10:52 22 
Studier 1:29 45 34 15 4:21 26 0:46 6 17 1 4:08 19 
Resor i samband med studier 0:09 4 22 13 0:38 -12 0:05 0 12 2 0:37 -23 
Studier, totalt 1:38 49 34 16 4:41 22 0:51 6 17 1 4:35 15 
Idrott och friluftsliv 0:26 8 29 6 1:34 13 0:31 10 34 8 1:29 8 
Föreningsverksamhet m.m. 0:09 2 6 0 3:02 59 0:05 -3 5 0 1:32 -55 
Underhållning, kultur 0:09 3 7 2 2:01 15 0:06 -2 6 1 1:19 -51 
Social samvaro 1:41 2 81 -3 2:03 7 1:10 -1 76 -2 1:31 3 
TV och radio 1:54 15 75 -4 2:30 27 1:48 11 86 3 2:05 9 
Läsning 0:26 -12 43 -22 1:00 2 0:21 -13 43 -18 0:49 -6 
Hobbies 0:24 2 34 3 1:12 0 0:14 -2 21 2 1:06 -13 
Övrig fri tid 0:15 -9 37 9 0:39 -46 0:16 -1 32 10 0:52 -22 
Resor i samband med fri tid 0:33 2 58 9 0:56 -5 0:28 -3 47 2 0:58 -10 
Fri tid, totalt 5:56 12 98 -2 6:02 17 4:58 -1 99 0 5:02 0 
Övrigt, okodbart 0:18 9 16 -6 1:46 65 0:10 5 15 0 1:00 26 
Totalt 24:00  100    24:00  100    
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Kvinnor            
Sammanboende småbarnsföräldrar  Ensamstående småbarnsföräldrar  Sammanb.  föräldrar (barn min. 7 år) 
Genomsnitt Andel utöv Gm utövare Genomsnitt Andel utöv Gm utövare  Genomsnitt Andel utöv Gm utövare 
 tid diff.  %    diff. tid  diff.   tid  diff.  %    diff. tid  diff.   tid  diff.  %    diff. tid  diff.  
 2:23 -4 37 0 6:24 -2 2:45 -32 35 -10 7:34 39 4:20 4 58 -1 7:13 26 
 0:15 0 32 0 0:45 4 0:18 2 35 -10 0:50 16 0:25 1 52 -1 0:51 6 
 2:38 -4 37 0 7:00 0 3:02 -30 35 -10 8:14 48 4:45 5 58 -1 7:52 27 
 2:19 -35 99 0 2:21 -35 1:47 -23 94 -4 1:54 -19 1:59 -40 98 0 2:01 -41 
 0:48 -10 92 -3 0:52 -9 0:42 -2 83 -7 0:51 2 0:45 -6 89 -3 0:50 -4 
 0:23 -5 76 -5 0:31 -4 0:18 -7 63 -19 0:28 -2 0:21 -5 73 -6 0:28 -4 
 0:38 -8 73 -11 0:51 -3 0:31 -4 56 -17 0:51 4 0:28 -12 64 -14 0:43 -8 
 0:21 -6 53 -9 0:40 -4 0:15 -5 34 -12 0:43 -1 0:18 -7 49 -9 0:36 -6 
 0:17 3 30 -1 0:59 12 0:10 -3 25 1 0:35 -18 0:21 -3 41 -2 0:49 -3 
 2:14 -32 96 -1 2:19 -31 1:31 -32 80 -13 1:55 -19 0:38 6 67 18 0:57 -8 
 1:27 -23 93 -1 1:33 -24 0:57 -11 77 -13 1:14 -3 0:12 1 48 13 0:26 -6 
 0:01 -1 6 -3 0:24 -3 0:01 0 4 0 0:27 7 0:06 1 17 3 0:36 -3 
 0:22 -5 44 -6 0:50 -4 0:13 -13 24 -21 0:50 -7 0:02 0 3 -1 0:49 5 
 0:04 0 23 4 0:20 -3 0:04 -1 14 -7 0:30 7 0:06 1 28 9 0:22 -5 
 0:05 -3 22 -12 0:24 -2 0:04 -6 21 -21 0:19 -5 0:01 0 5 -1 0:26 5 
 0:02 -3 6 -13 0:26 3 0:02 -5 8 -26 0:15 -7 0:02 0 4 -1 0:40 7 
 0:05 -1 7 -2 1:11 7 0:02 -2 3 -3 .. .. 0:05 2 8 3 1:11 3 
 0:07 4 24 16 0:28 -7 0:08 6 19 13 0:41 11 0:03 2 12 9 0:27 -10 
 0:04 0 11 2 0:37 -4 0:03 -1 9 2 0:32 -11 0:07 -1 16 3 0:45 -16 
 0:34 4 53 -6 1:04 14 0:24 -4 43 -17 0:57 12 0:30 0 55 -6 0:53 5 
 0:10 4 36 14 0:27 0 0:11 7 42 23 0:27 7 0:11 6 33 9 0:33 10 
 0:40 5 76 4 0:52 4 0:48 7 82 1 0:58 8 0:34 5 68 3 0:51 5 
 6:18 -50 100 0 6:18 -52 4:54 -48 95 -5 5:09 -33 4:19 -27 100 1 4:20 -29 
 8:58 16 100 0 8:58 16 8:40 -8 99 -1 8:43 -5 8:48 0 100 0 8:48 0 
 1:25 3 99 0 1:25 3 1:15 12 99 1 1:16 12 1:22 8 99 0 1:23 8 
 0:01 0 4 0 0:24 -5 0:02 0 8 3 0:25 -5 0:01 0 5 1 0:27 -15 
 10:24 19 100 0 10:24 19 9:56 4 100 0 9:56 4 10:12 8 100 0 10:12 8 
 0:22 12 12 5 3:02 33 1:42 69 25 12 5:43 116 0:23 12 11 1 3:40 99 
 0:03 1 6 3 0:49 10 0:12 7 20 12 0:44 -13 0:03 2 5 1 1:04 27 
 0:25 13 12 5 3:23 33 1:54 76 25 12 6:22 128 0:27 14 11 1 4:11 113 
 0:22 9 30 9 1:15 11 0:16 0 25 2 1:09 1 0:26 9 35 11 1:15 3 
 0:05 1 4 0 2:02 18 0:00 -2 0 -1 .. .. 0:10 1 10 4 1:49 -31 
 0:03 1 4 1 1:32 7 0:01 -1 1 -2 .. .. 0:04 1 5 0 1:35 16 
 1:01 -6 82 2 1:14 -9 1:15 0 70 -14 1:46 17 0:54 -12 71 -5 1:15 -11 
 1:34 16 85 3 1:51 17 1:31 7 82 -2 1:49 9 1:25 5 80 1 1:46 4 
 0:16 -10 47 -16 0:33 -8 0:14 -15 28 -31 0:51 2 0:26 -6 58 -11 0:44 -2 
 0:09 1 22 6 0:42 -10 0:16 5 16 -1 1:40 37 0:11 1 22 5 0:50 -11 
 0:19 8 34 7 0:56 14 0:10 0 25 0 0:39 -2 0:15 1 33 12 0:45 -21 
 0:20 4 37 7 0:53 5 0:24 2 52 19 0:45 -20 0:18 0 37 5 0:46 -6 
 4:09 23 99 0 4:10 23 4:07 -4 99 0 4:09 -3 4:10 -1 99 0 4:11 -1 
 0:07 -1 20 1 0:35 -7 0:06 2 12 -1 0:45 15 0:07 1 17 1 0:41 -1 
 24:00  100    24:00  100    24:00  100    
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Tabell B:17 (forts.) 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt 
genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 samt förändring (diff.) sedan 
1990/91 i minuter, efter kön och famijecykel. Befolkningen 20-64 år. Alla dagar,  
september–maj 
 Kvinnor             
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år)  Barnlösa 45-64 år sammanboende  
 Genomsnitt Andel utöv Gm utövare Genomsnitt Andel utöv Gm utövare 
 tid diff.   %    diff. tid  diff.         tid diff.   %    diff. tid  diff.  
Förvärvsarbete, m.m. 4:20 -12 55 -2 7:26 -8 3:24 2 48 1 6:35 -10 
Arbetsresor 0:34 11 51 -2 0:58 17 0:19 2 41 0 0:45 6 
Förvärvsarbete, totalt 4:54 -2 55 -3 8:20 15 3:43 4 48 1 7:11 -7 
Hushållsarbete 1:54 -24 99 2 1:55 -28 2:24 -33 96 -1 2:29 -32 
därav Matlagning 0:41 -6 93 0 0:44 -6 0:52 -8 89 -5 0:58 -6 
 Diskning, avdukning 0:17 -4 73 -2 0:24 -5 0:24 -6 75 -6 0:32 -5 
 Städning av bostaden 0:28 -9 74 -3 0:38 -9 0:35 -9 69 -12 0:51 -3 
 Tvätt, strykning 0:19 -5 46 -2 0:42 -8 0:19 -3 46 -2 0:41 -6 
Underhållsarbete 0:23 5 43 3 0:53 8 0:20 -3 43 -2 0:47 -5 
Omsorg om egna barn 0:34 -2 55 -5 1:02 2 . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn 0:12 1 40 -1 0:30 4 . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning 0:03 0 13 2 0:27 -2 . . . . . . 
 Lek med barn 0:01 -2 2 -5 0:39 -4 . . . . . . 
 Samtal med barn 0:07 -2 26 -1 0:27 -4 . . . . . . 
 Högläsning för barn 0:01 -2 4 -5 0:20 -8 . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. 0:04 2 4 -3 1:19 54 . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter 0:04 0 4 -1 1:15 3 . . . . . . 
 Annan omsorg om barn 0:03 1 17 12 0:16 -21 . . . . . . 
Omsorg om andra 0:09 2 15 4 0:52 -5 0:12 -5 19 2 1:01 -35 
Inköp av varor och tjänster 0:25 -7 58 -6 0:43 -7 0:28 -1 53 -5 0:53 3 
Annat hemarbete 0:10 4 35 11 0:28 3 0:11 4 34 7 0:31 7 
Resor i samband med hemarbete 0:35 5 75 4 0:46 4 0:24 1 58 1 0:42 1 
Hemarbete, totalt 4:09 -17 100 2 4:09 -22 3:59 -37 99 1 4:01 -41 
Personlig omvårdnad 8:42 -4 100 0 8:42 -4 8:50 -8 100 0 8:50 -8 
Måltider 1:16 9 100 1 1:16 8 1:36 9 100 1 1:37 9 
Resor i sb med personliga behov 0:01 0 5 0 0:25 -4 0:00 0 2 1 0:20 -1 
Personliga behov, totalt 9:59 5 100 0 9:59 5 10:27 2 100 0 10:27 2 
Studier 0:21 -1 7 -6 4:48 123 0:06 2 5 0 2:16 39 
Resor i samband med studier 0:02 -2 3 -3 0:57 -33 0:01 0 2 1 1:00 -5 
Studier, totalt 0:23 -3 7 -6 5:13 115 0:07 2 5 0 2:40 50 
Idrott och friluftsliv 0:26 8 35 12 1:14 -1 0:32 12 39 8 1:21 21 
Föreningsverksamhet m.m. 0:02 -3 3 -2 1:10 -32 0:05 1 5 2 1:26 -23 
Underhållning, kultur 0:03 -3 5 -1 1:00 -39 0:06 3 6 3 1:40 23 
Social samvaro 1:11 0 82 7 1:25 -7 1:08 -3 77 -4 1:28 1 
TV och radio 1:25 5 78 0 1:49 7 1:56 10 88 -1 2:13 13 
Läsning 0:28 -9 59 -13 0:47 -4 0:41 -7 69 -15 1:00 2 
Hobbies 0:11 3 21 2 0:51 7 0:23 1 34 1 1:08 2 
Övrig fri tid 0:22 13 47 23 0:47 7 0:25 8 41 13 1:01 2 
Resor i samband med fri tid 0:25 8 40 7 0:58 13 0:23 2 36 5 1:03 0 
Fri tid, totalt 4:33 21 99 0 4:34 20 5:38 28 100 0 5:40 28 
Övrigt, okodbart 0:02 -5 10 -12 0:21 -12 0:06 0 15 1 0:38 1 
Totalt 24:00  100    24:00  100    
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Kvinnor    
Barnlösa 45-64 år ensamstående   
Genomsnitt Andel utöv Gm utövare  
 tid diff.  %    diff. tid  diff.    
 3:28 -28 47 -4 6:38 -51 
 0:29 5 45 -2 0:57 5 
 3:57 -23 48 -4 7:23 -51 
 1:46 -33 95 -2 1:51 -32 
 0:36 -9 87 -4 0:41 -9 
 0:18 -2 68 -2 0:25 -2 
 0:29 -15 63 -13 0:46 -12 
 0:11 -6 30 -5 0:35 -12 
 0:22 1 36 -7 0:59 9 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 0:13 0 18 0 1:07 1 
 0:31 3 59 3 0:49 0 
 0:11 5 39 18 0:29 0 
 0:26 2 59 -1 0:43 3 
 3:29 -23 99 1 3:30 -25 
 9:08 28 100 0 9:08 28 
 1:15 8 100 3 1:15 6 
 0:02 1 6 2 0:40 -3 
 10:26 37 100 0 10:26 37 
 0:09 -2 6 -2 2:18 -3 
 0:03 1 4 0 1:03 7 
 0:13 -1 6 -2 3:07 17 
 0:29 6 39 9 1:13 -4 
 0:09 3 5 0 2:34 54 
 0:05 3 6 2 1:08 6 
 1:09 -13 81 3 1:25 -21 
 1:54 2 86 -2 2:13 5 
 0:45 -4 73 -2 1:02 -4 
 0:21 -7 30 -4 1:08 -15 
 0:30 14 37 13 1:21 16 
 0:31 11 44 5 1:08 19 
 5:55 15 100 0 5:55 15 
 0:02 -4 5 -9 0:25 -15 
 24:00  100    
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Tabell B:17 (forts.) 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt 
genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 samt förändring (diff.) sedan 
1990/91 i minuter, efter kön och famijecykel. Befolkningen 20-64 år. Alla dagar,  
september–maj 
 Män              
 Barnlösa 20-44 år ensamstående  Barnlösa 20-44 år sammanboende  
 Genomsnitt Andel utöv Gm utövare Genomsnitt Andel utöv Gm utövare 
 tid diff.   %    diff. tid  diff.         tid diff.   %    diff. tid  diff.  
Förvärvsarbete, m.m. 4:30 -25 57 0 7:32 -35 5:51 27 69 5 7:54 6 
Arbetsresor 0:28 3 53 1 0:50 0 0:39 11 62 3 1:00 16 
Förvärvsarbete, totalt 4:58 -22 57 0 8:18 -32 6:31 39 69 6 8:42 14 
Hushållsarbete 0:48 -1 72 -7 1:07 5 0:42 -17 72 -14 0:57 -12 
därav Matlagning 0:19 0 58 -6 0:33 3 0:18 -5 52 -21 0:35 2 
 Diskning, avdukning 0:08 0 33 -4 0:23 2 0:06 -3 34 -7 0:18 -3 
 Städning av bostaden 0:13 0 32 -5 0:41 6 0:11 -5 28 -13 0:34 -5 
 Tvätt, strykning 0:04 -1 9 -3 0:42 -1 0:04 0 12 -2 0:37 8 
Underhållsarbete 0:14 -6 12 -13 2:07 48 0:25 -12 32 -2 1:15 -29 
Omsorg om egna barn . . . . . . . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn . . . . . . . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning . . . . . . . . . . . . 
 Lek med barn . . . . . . . . . . . . 
 Samtal med barn . . . . . . . . . . . . 
 Högläsning för barn . . . . . . . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. . . . . . . . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter . . . . . . . . . . . . 
 Annan omsorg om barn . . . . . . . . . . . . 
Omsorg om andra 0:06 -5 6 -2 1:31 -51 0:06 -3 8 -5 1:12 3 
Inköp av varor och tjänster 0:20 -2 39 -11 0:50 7 0:19 -5 44 -6 0:41 -5 
Annat hemarbete 0:04 1 14 1 0:28 3 0:04 -1 15 -3 0:30 -2 
Resor i samband med hemarbete 0:17 -5 47 -10 0:36 -3 0:25 1 57 2 0:44 -1 
Hemarbete, totalt 1:50 -17 86 -5 2:08 -12 2:02 -37 91 -3 2:12 -36 
Personlig omvårdnad 8:48 0 100 0 8:48 -1 8:59 8 100 0 9:01 10 
Måltider 1:10 10 94 -3 1:14 13 1:04 0 96 -2 1:07 1 
Resor i sb med personliga behov 0:03 0 7 -7 0:48 27 0:02 0 7 1 0:27 -5 
Personliga behov, totalt 10:01 11 100 0 10:01 10 10:06 9 100 0 10:08 11 
Studier 0:48 2 17 -1 4:31 29 0:25 10 11 1 3:40 53 
Resor i samband med studier 0:05 0 10 1 0:48 5 0:03 2 5 2 0:41 -4 
Studier, totalt 0:53 3 17 -1 5:02 37 0:28 11 11 1 4:03 65 
Idrott och friluftsliv 0:33 -1 30 3 1:47 -16 0:29 -5 28 -1 1:45 -12 
Föreningsverksamhet m.m. 0:06 0 4 0 2:14 -11 0:06 -2 5 0 1:05 -90 
Underhållning, kultur 0:06 -1 5 -1 1:53 -11 0:08 0 5 -1 2:40 39 
Social samvaro 1:18 -1 58 -11 2:07 16 0:55 -12 62 -3 1:23 -17 
TV och radio 1:55 -7 78 -3 2:25 -4 1:48 7 83 2 2:11 5 
Läsning 0:18 -13 35 -18 0:51 -7 0:16 -13 39 -19 0:40 -9 
Hobbies 0:54 35 40 18 2:13 48 0:25 5 26 8 1:36 -16 
Övrig fri tid 0:17 5 29 7 1:00 5 0:15 4 31 13 0:49 -14 
Resor i samband med fri tid 0:43 5 56 2 1:15 6 0:28 -4 44 -6 0:58 -3 
Fri tid, totalt 6:08 23 98 1 6:14 21 4:50 -19 99 1 4:52 -23 
Övrigt, okodbart 0:10 4 12 -5 1:18 42 0:04 -3 14 -1 0:27 -22 
Totalt 24:00  100    24:00  100    
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Män            
Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar Sammanb. föräldrar (barn min. 7 år) 
Genomsnitt Andel utöv Gm utövare Genomsnitt Andel utöv Gm utövare  Genomsnitt Andel utöv Gm utövare 
 tid diff.  %    diff. tid  diff.   tid  diff.  %    diff. tid  diff.   tid  diff.  %    diff. tid  diff.   
 5:16 -35 63 -3 7:35 -38 .. .. .. .. .. .. 5:45 -20 69 -2 7:34 -15 
 0:33 0 57 -5 0:56 -1 .. .. .. .. .. .. 0:34 0 63 -1 0:52 1 
 5:50 -35 63 -3 8:19 -37 .. .. .. .. .. .. 6:20 -20 70 -2 8:16 -15 
 0:54 -3 75 -6 1:11 1 .. .. .. .. .. .. 1:07 13 87 2 1:17 14 
 0:22 -1 63 -6 0:35 2 .. .. .. .. .. .. 0:25 4 67 -1 0:37 6 
 0:11 1 44 2 0:24 2 .. .. .. .. .. .. 0:12 3 49 5 0:25 4 
 0:14 -2 38 -1 0:33 -5 .. .. .. .. .. .. 0:18 2 46 6 0:38 -1 
 0:04 0 10 -3 0:36 7 .. .. .. .. .. .. 0:03 1 9 2 0:29 4 
 0:32 -4 30 -8 1:41 10 .. .. .. .. .. .. 0:28 -19 38 -7 1:10 -30 
 1:03 -7 80 0 1:19 -9 .. .. .. .. .. .. 0:22 8 46 16 0:48 2 
 0:31 -3 68 -1 0:45 -4 .. .. .. .. .. .. 0:06 3 28 13 0:21 3 
 0:02 1 5 3 0:28 0 .. .. .. .. .. .. 0:04 2 11 4 0:36 3 
 0:17 -5 33 -8 0:52 -1 .. .. .. .. .. .. 0:01 0 3 0 0:32 -15 
 0:02 0 9 1 0:21 -3 .. .. .. .. .. .. 0:03 1 12 4 0:25 3 
 0:02 -2 11 -10 0:23 1 .. .. .. .. .. .. 0:00 0 2 -1 0:26 4 
 0:01 -1 3 -8 0:22 2 .. .. .. .. .. .. 0:01 0 1 -1 .. .. 
 0:05 2 6 3 1:19 -9 .. .. .. .. .. .. 0:05 2 6 1 1:22 22 
 0:03 1 9 4 0:31 1 .. .. .. .. .. .. 0:01 1 5 3 0:25 -29 
 0:05 0 9 1 1:04 -13 .. .. .. .. .. .. 0:04 -4 11 0 0:37 -28 
 0:21 2 41 -2 0:50 7 .. .. .. .. .. .. 0:19 0 42 -3 0:43 3 
 0:08 2 26 5 0:32 1 .. .. .. .. .. .. 0:09 3 25 5 0:38 6 
 0:30 3 68 6 0:44 2 .. .. .. .. .. .. 0:31 5 61 4 0:50 5 
 3:33 -7 96 0 3:42 -8 .. .. .. .. .. .. 3:00 7 96 2 3:07 5 
 8:35 13 100 0 8:35 13 .. .. .. .. .. .. 8:19 0 100 0 8:19 0 
 1:16 4 97 -1 1:18 5 .. .. .. .. .. .. 1:22 6 99 -1 1:22 6 
 0:02 1 6 4 0:27 -10 .. .. .. .. .. .. 0:01 1 4 2 0:25 -1 
 9:53 17 100 0 9:53 17 .. .. .. .. .. .. 9:42 6 100 0 9:42 6 
 0:12 4 5 -3 3:33 116 .. .. .. .. .. .. 0:09 1 5 -3 2:26 45 
 0:01 0 2 1 0:30 -14 .. .. .. .. .. .. 0:02 2 2 0 1:34 70 
 0:12 4 5 -3 3:49 124 .. .. .. .. .. .. 0:11 2 5 -3 3:00 74 
 0:23 3 24 5 1:35 -7 .. .. .. .. .. .. 0:33 12 33 12 1:34 3 
 0:09 2 7 2 2:07 14 .. .. .. .. .. .. 0:10 -5 9 -1 1:49 -43 
 0:04 2 3 1 1:37 21 .. .. .. .. .. .. 0:04 1 4 1 1:32 -4 
 0:45 -9 61 -6 1:12 -7 .. .. .. .. .. .. 0:43 -8 58 -2 1:11 -11 
 1:53 9 83 -3 2:16 17 .. .. .. .. .. .. 1:51 -2 88 -1 2:06 -1 
 0:15 -7 36 -20 0:40 1 .. .. .. .. .. .. 0:20 -14 49 -22 0:42 -6 
 0:21 12 28 16 1:15 -1 .. .. .. .. .. .. 0:21 13 30 16 1:09 12 
 0:15 6 26 6 0:56 12 .. .. .. .. .. .. 0:17 8 30 10 0:56 13 
 0:21 4 36 7 0:55 2 .. .. .. .. .. .. 0:21 -2 35 2 0:58 -14 
 4:25 22 97 -2 4:33 26 .. .. .. .. .. .. 4:40 3 100 1 4:40 0 
 0:06 0 18 2 0:37 -4 .. .. .. .. .. .. 0:07 1 15 -2 0:47 13 
 24:00  100    .. .. .. .. .. .. 24:00  100    
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Tabell B:17 (forts.) 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) samt 
genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2000/01 samt förändring (diff.) sedan 
1990/91 i minuter, efter kön och famijecykel. Befolkningen 20-64 år. Alla dagar,  
september–maj 
 Män              
 Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år)  Barnlösa 45-64 år sammanboende  
 Genomsnitt Andel utöv Gm utövare Genomsnitt Andel utöv Gm utövare 
 tid diff.   %    diff. tid  diff.         tid diff.   %    diff. tid  diff.  
Förvärvsarbete, m.m. .. .. .. .. .. .. 4:28 -33 55 -5 7:33 -14 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. 0:31 2 48 -3 1:11 10 
Förvärvsarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 4:59 -32 55 -5 8:29 -3 
Hushållsarbete .. .. .. .. .. .. 0:57 -2 79 -5 1:12 2 
därav Matlagning .. .. .. .. .. .. 0:22 0 62 -6 0:35 3 
 Diskning, avdukning .. .. .. .. .. .. 0:09 0 43 3 0:21 -1 
 Städning av bostaden .. .. .. .. .. .. 0:16 -1 40 -1 0:40 -3 
 Tvätt, strykning .. .. .. .. .. .. 0:01 0 5 1 0:25 3 
Underhållsarbete .. .. .. .. .. .. 0:39 -13 40 -8 1:36 -9 
Omsorg om egna barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
därav Tillsyn och hjälp till barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Hjälp med läxläsning .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Lek med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Samtal med barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Högläsning för barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Föräldramöten m.m. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Närvaro vid barns aktiviteter .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
 Annan omsorg om barn .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
Omsorg om andra .. .. .. .. .. .. 0:11 -2 16 1 1:11 -11 
Inköp av varor och tjänster .. .. .. .. .. .. 0:25 2 47 -1 0:54 6 
Annat hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:12 5 34 13 0:34 2 
Resor i samband med hemarbete .. .. .. .. .. .. 0:29 2 57 5 0:50 0 
Hemarbete, totalt .. .. .. .. .. .. 2:54 -6 92 -3 3:09 -2 
Personlig omvårdnad .. .. .. .. .. .. 8:30 -7 99 -1 8:33 -4 
Måltider .. .. .. .. .. .. 1:34 14 98 0 1:36 15 
Resor i sb med personliga behov .. .. .. .. .. .. 0:01 0 3 -1 0:22 -2 
Personliga behov, totalt .. .. .. .. .. .. 10:05 8 99 -1 10:09 11 
Studier .. .. .. .. .. .. 0:03 -2 3 -4 2:12 51 
Resor i samband med studier .. .. .. .. .. .. 0:00 0 0 0 .. .. 
Studier, totalt .. .. .. .. .. .. 0:04 -2 3 -4 2:20 57 
Idrott och friluftsliv .. .. .. .. .. .. 0:38 13 37 9 1:41 16 
Föreningsverksamhet m.m. .. .. .. .. .. .. 0:07 1 6 0 2:00 5 
Underhållning, kultur .. .. .. .. .. .. 0:05 2 4 1 1:53 17 
Social samvaro .. .. .. .. .. .. 0:53 -2 62 2 1:23 -4 
TV och radio .. .. .. .. .. .. 2:21 12 91 1 2:35 11 
Läsning .. .. .. .. .. .. 0:41 -6 60 -19 1:07 8 
Hobbies .. .. .. .. .. .. 0:20 6 27 7 1:11 0 
Övrig fri tid .. .. .. .. .. .. 0:24 7 40 15 1:00 -7 
Resor i samband med fri tid .. .. .. .. .. .. 0:26 4 36 5 1:11 4 
Fri tid, totalt .. .. .. .. .. .. 5:55 36 99 0 6:00 37 
Övrigt, okodbart .. .. .. .. .. .. 0:03 -4 13 -4 0:26 -14 
Totalt .. .. .. .. .. .. 24:00  100    
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Män       
Barnlösa 45-64 år ensamstående    
Genomsnitt Andel utöv Gm utövare  
 tid diff.  %    diff. tid  diff.    
 4:07 -21 52 -4 7:19 -8 
 0:27 1 47 -2 0:53 5 
 4:34 -20 52 -4 8:06 2 
 1:25 6 91 -1 1:34 7 
 0:33 -1 76 -7 0:44 2 
 0:12 1 49 1 0:26 2 
 0:21 2 46 -5 0:46 10 
 0:06 -2 19 0 0:32 -7 
 0:38 9 40 6 1:33 10 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 . . . . . . 
 0:13 3 17 7 1:17 -27 
 0:25 0 51 -7 0:50 7 
 0:09 1 26 4 0:36 -2 
 0:22 -2 60 2 0:37 -6 
 3:13 17 95 -3 3:24 24 
 8:49 -6 100 0 8:49 -6 
 1:13 3 97 -2 1:15 5 
 0:01 -1 5 -2 0:14 -19 
 10:03 -4 100 0 10:03 -4 
 0:03 -5 3 -8 1:44 32 
 0:00 0 1 0 .. .. 
 0:03 -5 3 -8 1:58 43 
 0:31 2 31 -2 1:43 17 
 0:08 4 8 4 1:41 -35 
 0:01 -2 2 -2 0:26 -44 
 1:00 3 64 5 1:31 -3 
 2:15 -9 88 -6 2:33 -1 
 0:39 -19 58 -19 1:08 -7 
 0:17 3 28 8 0:58 -17 
 0:34 20 41 16 1:26 27 
 0:29 6 48 10 0:58 0 
 5:55 7 100 1 5:55 4 
 0:12 5 18 2 1:04 17 
 24:00  100    
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Tabell B:18 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 
95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år.  
Aktivitetsindelning nivå 3 (se bilaga 2). 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Ordinarie arbete i huvudyrke  3:12 ±0:09 0:36 ±0:05 2:27 ±0:07 4:42 ±0:11 0:41 ±0:07 3:33 ±0:09 
Övertidsarbete i huvudyrke 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 0:05 ±0:01 0:06 ±0:02 0:05 ±0:01 
Bisyssla, extraknäck .. .. .. .. .. .. .. .. 0:03 ±0:02 0:02 ±0:01 
Måltider i samband med arbete 0:11 ±0:01 0:01 ±0:00 0:08 ±0:01 0:17 ±0:01 0:01 ±0:00 0:13 ±0:01 
Annan tid på arbetsplatsen 0:03 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:00 0:04 ±0:01 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 
Arbetsresor 0:22 ±0:02 0:04 ±0:01 0:17 ±0:01 0:34 ±0:03 0:08 ±0:02 0:26 ±0:02 
Förvärvsarbete, totalt 3:53±0:11 0:49±0:07 3:00±0:08 5:46±0:13 1:03±0:09 4:25±0:10 
Matlagning 0:43 ±0:02 0:53 ±0:02 0:46 ±0:01 0:22 ±0:01 0:31 ±0:02 0:25 ±0:01 
Brödbakning 0:04 ±0:01 0:05 ±0:01 0:04 ±0:01 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Egenproduktion av matvaror 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 
Diskning, avdukning 0:20 ±0:01 0:25 ±0:01 0:22 ±0:01 0:10 ±0:01 0:14 ±0:01 0:11 ±0:01 
Städning av bostaden 0:30 ±0:02 0:36 ±0:02 0:32 ±0:02 0:14 ±0:02 0:24 ±0:02 0:17 ±0:01 
Tvätt, strykning 0:18 ±0:02 0:17 ±0:01 0:18 ±0:01 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 
Vård, tillverkning av kläder  0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Eldning, vedhuggning  0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 
Hushållsarbete, totalt 2:01 ±0:04 2:25 ±0:04 2:08 ±0:03 0:56 ±0:03 1:20 ±0:04 1:03 ±0:03 
Skötsel av tomt och trädgård 0:11 ±0:01 0:13 ±0:02 0:11 ±0:01 0:12 ±0:03 0:16 ±0:03 0:13 ±0:02 
Rastning av hund 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 
Annan skötsel av sällskapsdjur 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 
Byggnadsarbeten, ombyggnader 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 .. .. .. .. .. .. 
Reparationer, underhåll i hemmet 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:06 ±0:02 0:10 ±0:02 0:07 ±0:02 
Reparation, underhåll av fordon 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:05 ±0:01 0:08 ±0:02 0:06 ±0:01 
Reparation, underhåll av annat 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 
Ospecificerat underhåll .. .. .. .. .. .. 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 
Underhållsarbete, totalt 0:22 ±0:02 0:25 ±0:02 0:23 ±0:02 0:33 ±0:04 0:49 ±0:05 0:38 ±0:04 
Tillsyn och hjälp till barn 0:16 ±0:02 0:13 ±0:02 0:15 ±0:02 0:06 ±0:01 0:06 ±0:01 0:06 ±0:01 
Hjälp med läxläsning 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 
Lek med barn 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 
Samtal med barn 0:02 ±0:00 0:02 ±0:00 0:02 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 
Högläsning för barn 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 
Föräldramöten m.m. 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Närvaro vid barns aktiviteter 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:00 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 
Annan omsorg om barn 0:02 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 
Omsorg om egna barn, totalt 0:28 ±0:03 0:23 ±0:02 0:26 ±0:02 0:15 ±0:02 0:16 ±0:02 0:15 ±0:02 
Hjälp till vuxna i eget hushåll 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 
Hjälp till barn i andras hushåll 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:02 ±0:01 .. .. 0:02 ±0:01 
Annan hjälp till andras hushåll 0:04 ±0:01 0:05 ±0:01 0:04 ±0:01 0:05 ±0:02 0:06 ±0:02 0:05 ±0:01 
Besök hos patient på sjukhus .. .. 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Omsorg om andra, totalt 0:09 ±0:02 0:11 ±0:02 0:10 ±0:01 0:08 ±0:02 0:09 ±0:02 0:08 ±0:02 
Inköp av dagligvaror 0:09 ±0:01 0:07 ±0:01 0:08 ±0:01 0:07 ±0:01 0:05 ±0:01 0:07 ±0:01 
Inköp av andra varor 0:09 ±0:01 0:12 ±0:02 0:10 ±0:01 0:07 ±0:01 0:09 ±0:02 0:07 ±0:01 
Medicinsk behandling utom hemmet 0:03 ±0:01 .. .. 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:00 ±0:00 0:02 ±0:01 
Ärenden, offentliga inrättningar 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Andra och ospecificerade ärenden 0:08 ±0:01 0:06 ±0:01 0:08 ±0:01 0:07 ±0:01 0:04 ±0:01 0:07 ±0:01 
Inköp av varor och tjänster, totalt 0:30 ±0:02 0:25 ±0:02 0:29 ±0:02 0:24 ±0:02 0:19 ±0:02 0:23 ±0:02 
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 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Annat hemarbete 0:12 ±0:01 0:10 ±0:01 0:11 ±0:01 0:10 ±0:01 0:09 ±0:01 0:10 ±0:01 
Resor i samband med hemarbete  0:29 ±0:02 0:26 ±0:02 0:28 ±0:01 0:26 ±0:02 0:29 ±0:02 0:27 ±0:01 
Hemarbete, totalt 4:10±0:07 4:25±0:07 4:14±0:06 2:51±0:07 3:31±0:07 3:03±0:06 
Nattsömn 7:49 ±0:04 8:38 ±0:05 8:03 ±0:04 7:34 ±0:05 8:43 ±0:05 7:54 ±0:04 
Middagslur 0:05 ±0:01 0:06 ±0:01 0:05 ±0:01 0:05 ±0:01 0:06 ±0:01 0:05 ±0:01 
Sängliggande p.g.a. sjukdom 0:04 ±0:02 0:04 ±0:03 0:04 ±0:02 0:04 ±0:03 0:03 ±0:02 0:04 ±0:02 
Personlig hygien, av-, påklädning 0:50 ±0:01 0:51 ±0:02 0:50 ±0:01 0:37 ±0:01 0:39 ±0:01 0:37 ±0:01 
Bastu, solarium 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 
Annan personlig omvårdnad 0:02 ±0:01 0:02 ±0:00 0:02 ±0:00 0:02 ±0:00 0:03 ±0:01 0:02 ±0:00 
Personlig omvårdnad, totalt 8:50 ±0:05 9:42 ±0:05 9:05 ±0:04 8:22 ±0:06 9:36 ±0:06 8:43 ±0:05 
Måltider 0:58 ±0:02 1:17 ±0:02 1:03 ±0:01 0:56 ±0:02 1:17 ±0:02 1:02 ±0:02 
Kaffe, förfriskningar 0:26 ±0:02 0:36 ±0:02 0:29 ±0:01 0:22 ±0:02 0:33 ±0:02 0:25 ±0:01 
Måltider, totalt 1:24 ±0:02 1:53 ±0:03 1:32 ±0:02 1:18 ±0:02 1:50 ±0:03 1:27 ±0:02 
Resor i sb med personliga behov 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 0:02 ±0:00 
Personliga behov, totalt 10:15±0:0611:36±0:0610:38±0:05 9:41±0:0611:28±0:0710:11±0:05 
Målinriktade studier, lektioner 0:14 ±0:03 .. .. 0:10 ±0:02 0:10 ±0:03 .. .. 0:07 ±0:02 
Målinriktade studier, hemarbete 0:06 ±0:02 0:06 ±0:02 0:06 ±0:01 0:04 ±0:02 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 
Studiecirklar och liknande 0:02 ±0:01 .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. .. .. 
Läsning av facklitteratur o dyl. 0:01 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 
Resor i samband med studier 0:04 ±0:01 0:00 ±0:00 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 0:02 ±0:00 
Studier, totalt 0:26±0:04 0:10±0:02 0:22±0:03 0:20±0:04 0:07±0:02 0:16±0:03 
Promenader i skog och mark 0:02 ±0:01 0:04 ±0:01 0:02 ±0:01 .. .. 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 
Andra promenader 0:13 ±0:01 0:20 ±0:02 0:15 ±0:01 0:10 ±0:01 0:17 ±0:02 0:12 ±0:01 
Jakt 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:02 ±0:01 0:04 ±0:02 0:02 ±0:01 
Fiske 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 
Idrott, motion utomhus 0:02 ±0:01 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 0:06 ±0:01 0:07 ±0:02 0:06 ±0:01 
Idrott, motion inomhus 0:04 ±0:01 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:05 ±0:01 0:04 ±0:01 0:05 ±0:01 
Bilutflykter 0:00 ±0:00 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 
Annat idrotts- eller friluftsliv 0:10 ±0:02 0:13 ±0:02 0:11 ±0:02 0:09 ±0:02 0:16 ±0:03 0:11 ±0:01 
Idrott och friluftsliv, totalt 0:31 ±0:03 0:44 ±0:03 0:35 ±0:02 0:34 ±0:03 0:53 ±0:04 0:40 ±0:03 
Föreningsverksamhet (ej religiös) 0:05 ±0:01 0:04 ±0:02 0:04 ±0:01 0:07 ±0:02 0:06 ±0:02 0:07 ±0:02 
Religiös verksamhet 0:01 ±0:00 0:03 ±0:01 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:03 ±0:01 0:01 ±0:00 
Föreningsverksamhet m.m. totalt 0:05 ±0:02 0:07 ±0:02 0:06 ±0:01 0:08 ±0:02 0:09 ±0:02 0:08 ±0:02 
Åskådare vid idrottsevenemang 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 0:04 ±0:01 0:02 ±0:01 
Biobesök 0:00 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 
Teater, konsert, utställningar .. .. 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 .. .. 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 
Biblioteksbesök 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Annan underhållning .. .. 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:00 ±0:00 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 
Underhållning, kultur, totalt 0:05 ±0:01 0:08 ±0:02 0:06 ±0:01 0:04 ±0:01 0:09 ±0:02 0:05 ±0:01 
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Tabell B:18 (forts.) 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 
95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år.  
Aktivitetsindelning nivå 3 (se bilaga 2). 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Fest, kalas 0:06 ±0:02 0:23 ±0:04 0:10 ±0:02 0:06 ±0:02 0:25 ±0:04 0:11 ±0:02 
Besök hos släkt och vänner  0:07 ±0:01 0:16 ±0:02 0:10 ±0:01 0:06 ±0:01 0:16 ±0:02 0:09 ±0:01 
Besök av släkt och vänner  0:05 ±0:01 0:10 ±0:02 0:07 ±0:01 0:04 ±0:01 0:08 ±0:02 0:05 ±0:01 
Samtal 0:12 ±0:01 0:17 ±0:02 0:14 ±0:01 0:12 ±0:01 0:18 ±0:02 0:13 ±0:01 
Telefonsamtal 0:18 ±0:01 0:18 ±0:01 0:18 ±0:01 0:08 ±0:01 0:08 ±0:01 0:08 ±0:01 
Besök på restaurang, café, bar  0:04 ±0:01 0:07 ±0:02 0:05 ±0:01 0:05 ±0:02 0:08 ±0:02 0:06 ±0:01 
Dans, diskotek .. .. 0:03 ±0:01 .. .. .. .. 0:02 ±0:01 .. .. 
Spel, sällskapslekar 0:03 ±0:02 0:05 ±0:01 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 0:05 ±0:01 0:04 ±0:01 
Andra sociala sammankomster 0:02 ±0:01 .. .. 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 
Social samvaro, totalt 0:59 ±0:04 1:39 ±0:05 1:10 ±0:03 0:47 ±0:04 1:33 ±0:06 1:00 ±0:04 
TV-, videotittande 1:42 ±0:04 1:57 ±0:05 1:46 ±0:04 1:53 ±0:05 2:31 ±0:06 2:04 ±0:04 
Radiolyssnande 0:05 ±0:02 0:06 ±0:01 0:05 ±0:01 0:04 ±0:01 0:05 ±0:01 0:05 ±0:01 
TV och radio, totalt 1:46 ±0:05 2:04 ±0:05 1:51 ±0:04 1:58 ±0:05 2:36 ±0:06 2:09 ±0:04 
Dagstidningsläsning 0:11 ±0:01 0:11 ±0:01 0:11 ±0:01 0:12 ±0:01 0:13 ±0:01 0:12 ±0:01 
Veckotidningsläsning 0:02 ±0:00 0:02 ±0:00 0:02 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 
Bokläsning 0:12 ±0:02 0:14 ±0:02 0:13 ±0:02 0:09 ±0:02 0:08 ±0:01 0:09 ±0:02 
Övrig, ospecificerad  läsning 0:11 ±0:02 0:14 ±0:02 0:12 ±0:01 0:10 ±0:02 0:10 ±0:01 0:10 ±0:01 
Läsning, totalt 0:36 ±0:02 0:40 ±0:03 0:37 ±0:02 0:32 ±0:03 0:34 ±0:02 0:32 ±0:02 
Stickning 0:01 ±0:00 .. .. 0:01 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Annat handarbete 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Dator  0:06 ±0:01 0:05 ±0:01 0:06 ±0:01 0:15 ±0:02 0:19 ±0:03 0:16 ±0:02 
Tekniska hobbies, samling 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 .. .. .. .. 0:01 ±0:00 
Spel, lek ensam 0:05 ±0:01 0:07 ±0:01 0:05 ±0:01 0:03 ±0:01 0:04 ±0:01 0:03 ±0:01 
Penningspel 0:00 ±0:00 0:04 ±0:02 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:05 ±0:01 0:02 ±0:00 
Lyssna på cd-, bandspelare 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 0:01 ±0:00 .. .. 0:03 ±0:01 0:02 ±0:00 
Musikutövning 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 0:03 ±0:01 
Andra hobbies 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 0:02 ±0:01 
Hobbies, totalt 0:18 ±0:02 0:25 ±0:03 0:20 ±0:02 0:26 ±0:03 0:37 ±0:04 0:29 ±0:03 
Vila, meditera, göra ingenting 0:22 ±0:02 0:24 ±0:02 0:23 ±0:02 0:20 ±0:02 0:26 ±0:02 0:22 ±0:02 
Övrig och ospecificerad fri tid 0:02 ±0:01 0:04 ±0:02 0:03 ±0:01 0:03 ±0:02 0:03 ±0:01 0:03 ±0:02 
Övrig fri tid, totalt 0:25 ±0:03 0:28 ±0:03 0:26 ±0:02 0:23 ±0:03 0:29 ±0:03 0:25 ±0:03 
Resor i samband med fri tid 0:22 ±0:03 0:40 ±0:03 0:27 ±0:02 0:24 ±0:03 0:44 ±0:04 0:30 ±0:03 
Fri tid, totalt 5:07±0:08 6:55±0:08 5:38±0:07 5:15±0:09 7:44±0:10 5:58±0:08 
Förde tidsdagbok 0:02 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:00 0:02 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:00 
Ospecificerade resor .. .. 0:01 ±0:00 0:01 ±0:00 0:02 ±0:01 0:03 ±0:01 0:02 ±0:01 
Ej uppgiven eller okodbar akt. 0:05 ±0:02 0:03 ±0:01 0:04 ±0:02 0:03 ±0:02 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 
Övrigt, okodbart, totalt 0:09 ±0:03 0:06 ±0:01 0:08 ±0:02 0:07 ±0:02 0:08 ±0:02 0:07 ±0:01 
Totalt 24:00  24:00  24:00  24:00  24:00  24:00  
Antal dagboksdagar     4420      3535  
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Tabell B:19 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Procent med 95-
procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år.  
Aktivitetsindelning nivå 3 (se bilaga 2). 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Ordinarie arbete i huvudyrke  45 ±2 9 ±1 35 ±2 59 ±2 11 ±2 45 ±2 
Övertidsarbete i huvudyrke 6 ±1 3 ±1 5 ±1 7 ±1 6 ±1 7 ±1 
Bisyssla, extraknäck 1 ±0 1 ±0 1 ±0 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Måltider i samband med arbete 29 ±2 4 ±1 22 ±1 43 ±2 3 ±1 32 ±2 
Annan tid på arbetsplatsen 10 ±1 2 ±1 8 ±1 14 ±2 3 ±1 11 ±1 
Arbetsresor 43 ±2 9 ±1 34 ±2 57 ±2 11 ±2 44 ±2 
Förvärvsarbete, totalt 47 ±2 13 ±1 37 ±2 62 ±2 17 ±2 49 ±2 
Matlagning 87 ±1 87 ±2 87 ±1 63 ±2 67 ±2 64 ±2 
Brödbakning 6 ±1 7 ±1 7 ±1 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Egenproduktion av matvaror 5 ±1 5 ±1 5 ±1 2 ±1 3 ±1 3 ±1 
Diskning, avdukning 68 ±2 74 ±2 70 ±2 41 ±2 49 ±2 43 ±2 
Städning av bostaden 64 ±2 69 ±2 66 ±2 37 ±2 45 ±2 40 ±2 
Tvätt, strykning 38 ±2 37 ±2 38 ±2 9 ±1 11 ±2 9 ±1 
Vård, tillverkning av kläder  4 ±1 5 ±1 4 ±1 1 ±0 .. .. 1 ±0 
Eldning, vedhuggning  3 ±1 3 ±1 3 ±1 7 ±1 9 ±1 8 ±1 
Hushållsarbete, totalt 96 ±1 96 ±1 96 ±1 78 ±2 84 ±2 80 ±2 
Skötsel av tomt och trädgård 24 ±2 25 ±2 24 ±2 12 ±2 18 ±2 13 ±1 
Rastning av hund 8 ±1 8 ±1 8 ±1 7 ±1 7 ±1 7 ±1 
Annan skötsel av sällskapsdjur 12 ±1 11 ±1 11 ±1 5 ±1 7 ±1 6 ±1 
Byggnadsarbeten, ombyggnader 0 ±0 0 ±0 0 ±0 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Reparationer, underhåll i hemmet 4 ±1 5 ±1 4 ±1 6 ±1 10 ±1 7 ±1 
Reparation, underhåll av fordon 2 ±1 2 ±1 2 ±1 7 ±1 11 ±2 8 ±1 
Reparation, underhåll av annat 1 ±0 .. .. 1 ±0 2 ±1 4 ±1 3 ±1 
Ospecificerat underhåll 0 ±0 1 ±0 0 ±0 2 ±1 3 ±1 2 ±1 
Underhållsarbete, totalt 39 ±2 41 ±2 39 ±2 32 ±2 43 ±2 35 ±2 
Tillsyn och hjälp till barn 24 ±2 20 ±2 23 ±1 17 ±2 15 ±2 16 ±1 
Hjälp med läxläsning 4 ±1 1 ±0 3 ±1 2 ±1 1 ±0 2 ±1 
Lek med barn 7 ±1 7 ±1 7 ±1 6 ±1 7 ±1 6 ±1 
Samtal med barn 9 ±1 8 ±1 9 ±1 4 ±1 4 ±1 4 ±1 
Högläsning för barn 4 ±1 4 ±1 4 ±1 3 ±1 3 ±1 3 ±1 
Föräldramöten m.m. 2 ±1 0 ±0 1 ±0 .. .. 0 ±0 1 ±0 
Närvaro vid barns aktiviteter 2 ±1 2 ±1 2 ±0 3 ±1 2 ±1 3 ±1 
Annan omsorg om barn 6 ±1 4 ±1 6 ±1 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Omsorg om egna barn, totalt 28 ±2 25 ±2 27 ±2 21 ±2 20 ±2 21 ±2 
Hjälp till vuxna i eget hushåll 4 ±1 4 ±1 4 ±1 3 ±1 3 ±1 3 ±1 
Hjälp till barn i andras hushåll 5 ±1 6 ±1 5 ±1 2 ±1 3 ±1 2 ±1 
Annan hjälp till andras hushåll 7 ±1 8 ±1 7 ±1 6 ±1 7 ±1 6 ±1 
Besök hos patient på sjukhus 1 ±0 1 ±0 1 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Omsorg om andra, totalt 15 ±2 17 ±2 16 ±1 12 ±2 13 ±2 12 ±1 
Inköp av dagligvaror 30 ±2 23 ±2 28 ±2 23 ±2 21 ±2 23 ±2 
Inköp av andra varor 19 ±2 17 ±2 18 ±1 14 ±2 15 ±2 14 ±1 
Medicinsk behandling utom hemmet 5 ±1 0 ±0 4 ±1 3 ±1 0 ±0 3 ±1 
Ärenden, offentliga inrättningar 3 ±1 0 ±0 2 ±1 2 ±1 0 ±0 2 ±1 
Andra och ospecificerade ärenden 19 ±2 14 ±2 18 ±1 17 ±2 12 ±2 15 ±1 
Inköp av varor och tjänster, totalt 55 ±2 44 ±2 52 ±2 46 ±2 40 ±2 44 ±2 
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Tabell B:19 (forts.) 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2000/01 efter kön. Procent med 95-
procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år.  
Aktivitetsindelning nivå 3 (se bilaga 2). 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Annat hemarbete 37 ±2 29 ±2 35 ±2 29 ±2 23 ±2 27 ±2 
Resor i samband med hemarbete  65 ±2 55 ±2 62 ±2 59 ±2 54 ±2 58 ±2 
Hemarbete, totalt 99 ±1 99 ±1 99 ±0 93 ±1 94 ±1 93 ±1 
Nattsömn 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Middagslur 7 ±1 8 ±1 7 ±1 7 ±1 8 ±1 7 ±1 
Sängliggande p.g.a. sjukdom 2 ±1 2 ±1 2 ±1 .. .. .. .. 1 ±0 
Personlig hygien, av-, påklädning 97 ±1 97 ±1 97 ±1 94 ±1 93 ±1 93 ±1 
Bastu, solarium 2 ±1 1 ±0 2 ±0 .. .. 2 ±1 1 ±0 
Annan personlig omvårdnad 6 ±1 7 ±1 7 ±1 5 ±1 6 ±1 5 ±1 
Personlig omvårdnad, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 97 ±1 99 ±1 98 ±1 95 ±1 98 ±1 96 ±1 
Kaffe, förfriskningar 60 ±2 73 ±2 64 ±2 53 ±2 66 ±2 56 ±2 
Måltider, totalt 99 ±1 99 ±0 99 ±0 97 ±1 99 ±1 97 ±1 
Resor i sb med personliga behov 4 ±1 5 ±1 4 ±1 5 ±1 7 ±1 6 ±1 
Personliga behov, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Målinriktade studier, lektioner 5 ±1 0 ±0 4 ±1 3 ±1 0 ±0 2 ±1 
Målinriktade studier, hemarbete 5 ±1 3 ±1 4 ±1 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Studiecirklar och liknande .. .. 0 ±0 1 ±0 1 ±0 0 ±0 1 ±0 
Läsning av facklitteratur o dyl. .. .. .. .. 1 ±0 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Resor i samband med studier 6 ±1 1 ±0 5 ±1 4 ±1 1 ±0 3 ±1 
Studier, totalt 10 ±1 6 ±1 9 ±1 7 ±1 5 ±1 6 ±1 
Promenader i skog och mark 2 ±1 5 ±1 3 ±1 2 ±1 3 ±1 2 ±1 
Andra promenader 22 ±2 30 ±2 24 ±2 17 ±2 24 ±2 19 ±2 
Jakt 0 ±0 0 ±0 0 ±0 1 ±0 .. .. 1 ±0 
Fiske 0 ±0 1 ±0 0 ±0 .. .. 2 ±1 1 ±0 
Idrott, motion utomhus 2 ±1 2 ±1 2 ±1 5 ±1 5 ±1 5 ±1 
Idrott, motion inomhus 6 ±1 4 ±1 5 ±1 7 ±1 5 ±1 6 ±1 
Bilutflykter 0 ±0 .. .. 0 ±0 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Annat idrotts- eller friluftsliv 12 ±2 16 ±2 13 ±1 11 ±2 15 ±2 12 ±1 
Idrott och friluftsliv, totalt 37 ±2 48 ±2 40 ±2 35 ±2 46 ±2 38 ±2 
Föreningsverksamhet (ej religiös) 4 ±1 3 ±1 4 ±1 6 ±1 5 ±1 6 ±1 
Religiös verksamhet .. .. 3 ±1 2 ±1 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Föreningsverksamhet m.m. totalt 5 ±1 6 ±1 5 ±1 7 ±1 7 ±1 7 ±1 
Åskådare vid idrottsevenemang 1 ±0 .. .. 1 ±0 .. .. 3 ±1 2 ±0 
Biobesök 0 ±0 1 ±0 1 ±0 0 ±0 1 ±0 1 ±0 
Teater, konsert, utställningar .. .. 3 ±1 2 ±1 .. .. .. .. 1 ±0 
Biblioteksbesök .. .. 0 ±0 1 ±0 1 ±0 0 ±0 1 ±0 
Annan underhållning .. .. 2 ±1 1 ±0 0 ±0 2 ±1 1 ±0 
Underhållning, kultur, totalt 5 ±1 7 ±1 6 ±1 4 ±1 7 ±1 5 ±1 
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 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Fest, kalas 2 ±1 8 ±1 4 ±1 2 ±1 8 ±1 4 ±1 
Besök hos släkt och vänner  11 ±2 19 ±2 13 ±1 9 ±1 18 ±2 11 ±1 
Besök av släkt och vänner  10 ±2 17 ±2 12 ±1 7 ±1 12 ±2 8 ±1 
Samtal 33 ±2 36 ±2 34 ±2 28 ±2 33 ±2 30 ±2 
Telefonsamtal 51 ±2 47 ±2 50 ±2 28 ±2 27 ±2 28 ±2 
Besök på restaurang, café, bar  3 ±1 6 ±1 4 ±1 3 ±1 5 ±1 4 ±1 
Dans, diskotek 1 ±0 2 ±1 1 ±0 0 ±0 .. .. 1 ±0 
Spel, sällskapslekar 4 ±1 6 ±1 4 ±1 3 ±1 5 ±1 4 ±1 
Andra sociala sammankomster 2 ±1 2 ±1 2 ±1 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Social samvaro, totalt 75 ±2 82 ±2 77 ±2 58 ±2 70 ±2 61 ±2 
TV-, videotittande 82 ±2 82 ±2 82 ±1 83 ±2 85 ±2 84 ±2 
Radiolyssnande 10 ±2 11 ±2 11 ±1 10 ±2 10 ±1 10 ±1 
TV och radio, totalt 83 ±2 83 ±2 83 ±1 85 ±2 87 ±2 85 ±1 
Dagstidningsläsning 34 ±2 30 ±2 33 ±2 32 ±2 31 ±2 31 ±2 
Veckotidningsläsning 5 ±1 4 ±1 5 ±1 3 ±1 4 ±1 3 ±1 
Bokläsning 23 ±2 22 ±2 23 ±2 13 ±2 13 ±2 13 ±1 
Övrig, ospecificerad  läsning 26 ±2 27 ±2 26 ±2 20 ±2 22 ±2 21 ±2 
Läsning, totalt 63 ±2 61 ±2 62 ±2 52 ±2 51 ±2 52 ±2 
Stickning .. .. .. .. .. .. 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Annat handarbete 3 ±1 2 ±1 3 ±1 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Dator  11 ±1 11 ±1 11 ±1 18 ±2 22 ±2 19 ±2 
Tekniska hobbies, samling 0 ±0 0 ±0 0 ±0 .. .. .. .. 1 ±0 
Spel, lek ensam 10 ±2 13 ±2 11 ±1 4 ±1 7 ±1 5 ±1 
Penningspel 1 ±0 5 ±1 2 ±0 2 ±1 6 ±1 3 ±1 
Lyssna på cd-, bandspelare 2 ±1 3 ±1 2 ±1 3 ±1 5 ±1 3 ±1 
Musikutövning .. .. 2 ±1 .. .. 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Andra hobbies 5 ±1 6 ±1 5 ±1 3 ±1 3 ±1 3 ±1 
Hobbies, totalt 28 ±2 34 ±2 30 ±2 30 ±2 38 ±2 32 ±2 
Vila, meditera, göra ingenting 40 ±2 44 ±2 41 ±2 35 ±2 42 ±2 37 ±2 
Övrig och ospecificerad fri tid 2 ±1 4 ±1 2 ±1 3 ±1 3 ±1 3 ±1 
Övrig fri tid, totalt 41 ±2 46 ±2 43 ±2 37 ±2 43 ±2 39 ±2 
Resor i samband med fri tid 37 ±2 53 ±2 42 ±2 37 ±2 55 ±2 42 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 100 ±0 100 ±0 99 ±1 99 ±0 99 ±0 
Förde tidsdagbok 10 ±1 7 ±1 9 ±1 8 ±1 7 ±1 8 ±1 
Ospecificerade resor 4 ±1 3 ±1 4 ±1 5 ±1 4 ±1 4 ±1 
Ej uppgiven eller okodbar aktivitet 6 ±1 4 ±1 5 ±1 5 ±1 5 ±1 5 ±1 
Övrigt, okodbart, totalt 18 ±2 14 ±2 16 ±1 16 ±2 14 ±2 16 ±2 
Totalt 100  100  100  100  100  100  
Antal dagboksdagar     4420      3535  
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Tabell B:20a 
Genomsnittlig tid för samvaro i samband med hemarbete år 2000/01 efter familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall respektive procent av 
den totala hemarbetstiden. Befolkningen 20-84 år 

 Ensam Ej ensam Varav med:   
     Småbarn 0-6 år Barn 0-17 år  
 tim.  min. %  tim. min. %  tim. min. %  tim. min. % 
 min.    min.    min.    min.    

Samtliga 
Kvinnor 1:53 ±0:05 44 2:15 ±0:05 53 0:39 ±0:04 15 1:00 ±0:04 24 
Män 1:22 ±0:04 45 1:36 ±0:05 52 0:19 ±0:03 10 0:33 ±0:03 18 

Barnlösa 20-44 år, ensamstående 
Kvinnor 1:25 ±0:14 61 0:51 ±0:09 36 . . . . . . 
Män 1:05 ±0:09 57 0:48 ±0:11 42 . . . . . . 

Barnlösa 20-44 år, sammanboende 
Kvinnor 1:05 ±0:09 40 1:33 ±0:13 57 . . . . . . 
Män 0:45 ±0:08 38 1:12 ±0:10 61 . . . . . . 

Småbarnsföräldrar, sammanboende 
Kvinnor 1:05 ±0:06 18 4:51 ±0:16 80 4:11 ±0:17 69 4:21 ±0:17 71 
Män 0:58 ±0:08 25 2:47 ±0:13 73 2:03 ±0:11 53 2:14 ±0:11 58 

Småbarnsföräldrar, ensamstående 
Kvinnor 1:21 ±0:24 27 3:27 ±0:35 68 2:54 ±0:34 57 3:02 ±0:35 60 
Män .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Föräldrar med barn minst 7 år, sammanboende 
Kvinnor 1:36 ±0:07 37 2:38 ±0:09 60 . . . 1:42 ±0:09 39 
Män 1:07 ±0:07 36 1:52 ±0:09 61 . . . 1:02 ±0:07 34 

Föräldrar med barn minst 7 år, ensamstående 
Kvinnor 1:49 ±0:19 45 2:13 ±0:14 55 . . . 1:35 ±0:15 39 
Män .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 

Barnlösa 45-64 år, sammanboende 
Kvinnor 2:05 ±0:08 50 1:58 ±0:08 47 . . . . . . 
Män 1:27 ±0:09 48 1:28 ±0:10 49 . . . . . . 

Barnlösa 45-64 år, ensamstående 
Kvinnor 2:24 ±0:16 69 1:02 ±0:15 30 . . . . . . 
Män 2:16 ±0:20 72 0:45 ±0:15 24 . . . . . . 

65+ år, sammanboende 
Kvinnor 2:23 ±0:21 49 2:17 ±0:18 47 . . . . . . 
Män 1:58 ±0:20 50 1:52 ±0:14 48 . . . . . . 

65+ år, ensamstående 
Kvinnor 3:34 ±0:25 80 0:50 ±0:15 19 . . . . . . 
Män 3:08 ±0:29 76 0:49 ±0:17 20 . . . . . . 
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    Uppgift saknas Hemarbete, Antal 
 M/m/s  Andra1    totalt 2  dagboks- 
 tim.  min. %  tim. min. %  tim. min. %  tim. min. %  dagar 
 min.    min.    min.    min.    

 
 1:03 ±0:03 25 0:43 ±0:03 17 0:07 ±0:01 3 4:14 ±0:06 100 4420 
 0:52 ±0:03 28 0:32 ±0:03 17 0:05 ±0:01 3 3:03 ±0:06 100 3535 

 
 . . . 0:50 ±0:09 36 .. .. 2 2:20 ±0:15 100 288 
 . . . 0:45 ±0:11 39 .. .. 2 1:54 ±0:15 100 467 

 
 1:13 ±0:11 45 0:35 ±0:09 22 0:03 ±0:02 2 2:42 ±0:15 100 411 
 1:00 ±0:09 50 0:16 ±0:05 13 .. .. 1 1:59 ±0:13 100 351 

 
 1:41 ±0:09 28 0:46 ±0:07 13 0:10 ±0:05 3 6:06 ±0:17 100 726 
 1:17 ±0:09 33 0:32 ±0:07 14 0:04 ±0:02 2 3:50 ±0:16 100 588 

 
 . . . 1:05 ±0:16 21 .. .. .. 5:04 ±0:38 100 187 
 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 

 
 1:13 ±0:07 28 0:36 ±0:05 14 0:08 ±0:03 3 4:22 ±0:12 100 814 
 1:06 ±0:08 36 0:25 ±0:05 14 0:06 ±0:02 3 3:05 ±0:12 100 575 

 
 . . . 0:55 ±0:10 23 0:03 ±0:02 1 4:04 ±0:24 100 354 
 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 75 

 
 1:32 ±0:07 37 0:39 ±0:05 16 0:06 ±0:03 2 4:09 ±0:10 100 928 
 1:11 ±0:08 39 0:29 ±0:07 16 0:06 ±0:03 3 3:00 ±0:14 100 743 

 
 . . . 0:54 ±0:13 26 0:04 ±0:03 2 3:30 ±0:19 100 258 
 . . . 0:43 ±0:14 23 0:09 ±0:08 5 3:10 ±0:26 100 202 

 
 1:57 ±0:18 40 0:35 ±0:11 12 0:11 ±0:07 4 4:51 ±0:20 100 223 
 1:41 ±0:14 43 0:21 ±0:06 9 0:05 ±0:03 2 3:54 ±0:22 100 289 

 
 . . . 0:49 ±0:15 18 .. .. 1 4:27 ±0:26 100 175 
 . . . 0:47 ±0:17 19 0:09 ±0:07 4 4:06 ±0:30 100 159 

1) Personer utanför hushållet.  
2) Summan av "Ensam", "Ej ensam" samt "Uppgift saknas". 
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Tabell B:20b 
Genomsnittlig tid för samvaro i samband med måltider år 2000/01 efter familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall respektive procent av 
den totala tiden för måltider. Befolkningen 20-84 år 

 Ensam Ej ensam Varav med:   
     Småbarn 0-6 år Barn 0-17 år  
 tim.  min. %  tim. min. %  tim. min. %  tim. min. % 
 min.    min.    min.    min.    

Samtliga 
Kvinnor 0:20 ±0:01 22 1:10 ±0:02 76 0:11 ±0:01 12 0:19 ±0:01 21 
Män 0:19 ±0:01 22 1:07 ±0:02 77 0:09 ±0:01 10 0:17 ±0:01 20 

Barnlösa 20-44 år, ensamstående 
Kvinnor 0:30 ±0:05 39 0:45 ±0:07 59 . . . . . . 
Män 0:29 ±0:04 41 0:41 ±0:06 58 . . . . . . 

Barnlösa 20-44 år, sammanboende 
Kvinnor 0:14 ±0:02 18 1:03 ±0:06 80 . . . . . . 
Män 0:13 ±0:03 19 0:53 ±0:06 79 . . . . . . 

Småbarnsföräldrar, sammanboende 
Kvinnor 0:06 ±0:01 7 1:21 ±0:04 91 1:09 ±0:04 78 1:10 ±0:04 79 
Män 0:08 ±0:01 10 1:13 ±0:05 89 0:55 ±0:04 67 0:59 ±0:04 72 

Småbarnsföräldrar, ensamstående 
Kvinnor 0:12 ±0:04 16 1:02 ±0:10 81 0:43 ±0:08 56 0:45 ±0:09 58 
Män .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Föräldrar med barn minst 7 år, sammanboende 
Kvinnor 0:11 ±0:02 13 1:13 ±0:04 86 . . . 0:46 ±0:04 54 
Män 0:11 ±0:02 13 1:12 ±0:05 86 . . . 0:47 ±0:05 56 

Föräldrar med barn minst 7 år, ensamstående 
Kvinnor 0:17 ±0:04 21 1:04 ±0:08 78 . . . 0:39 ±0:07 48 
Män .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 

Barnlösa 45-64 år, sammanboende 
Kvinnor 0:17 ±0:02 17 1:24 ±0:05 82 . . . . . . 
Män 0:14 ±0:02 15 1:18 ±0:05 83 . . . . . . 

Barnlösa 45-64 år, ensamstående 
Kvinnor 0:41 ±0:06 52 0:37 ±0:07 47 . . . . . . 
Män 0:48 ±0:07 66 0:24 ±0:07 33 . . . . . . 

65+ år, sammanboende 
Kvinnor 0:09 ±0:03 7 1:49 ±0:09 89 . . . . . . 
Män 0:10 ±0:03 8 1:57 ±0:08 91 . . . . . . 

65+ år, ensamstående 
Kvinnor 1:03 ±0:07 64 0:35 ±0:09 35 . . . . . . 
Män 1:06 ±0:08 65 0:33 ±0:11 32 . . . . . . 
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    Uppgift saknas Måltider, Antal 
 M/m/s  Andra1    totalt 2  dagboks- 
 tim.  min. %  tim. min. %  tim. min. %  tim. min. %  dagar 
 min.    min.    min.    min.    

 
 0:46 ±0:02 50 0:30 ±0:02 33 0:01 ±0:00 1 1:32 ±0:02 100 4420 
 0:49 ±0:02 56 0:25 ±0:02 29 0:01 ±0:00 1 1:27 ±0:02 100 3535 

 
 . . . 0:44 ±0:07 58 .. .. 1 1:16 ±0:07 100 288 
 . . . 0:38 ±0:06 54 .. .. 1 1:11 ±0:06 100 467 

 
 0:51 ±0:05 65 0:29 ±0:06 37 .. .. 1 1:19 ±0:06 100 411 
 0:44 ±0:05 66 0:19 ±0:04 28 .. .. 1 1:07 ±0:06 100 351 

 
 0:54 ±0:04 61 0:26 ±0:04 29 .. .. 1 1:29 ±0:04 100 726 
 0:58 ±0:05 71 0:21 ±0:04 26 0:01 ±0:00 1 1:22 ±0:05 100 588 

 
 . . . 0:36 ±0:09 47 .. .. 4 1:17 ±0:09 100 187 
 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 

 
 0:53 ±0:04 62 0:24 ±0:03 28 0:01 ±0:00 1 1:25 ±0:04 100 814 
 1:00 ±0:05 71 0:20 ±0:04 24 .. .. 1 1:24 ±0:05 100 575 

 
 . . . 0:36 ±0:07 44 0:00 ±0:00 0 1:22 ±0:08 100 354 
 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 75 

 
 1:16 ±0:05 75 0:28 ±0:04 27 0:02 ±0:01 2 1:42 ±0:05 100 928 
 1:13 ±0:05 78 0:24 ±0:04 26 0:03 ±0:02 3 1:34 ±0:05 100 743 

 
 . . . 0:34 ±0:07 43 0:00 ±0:00 0 1:19 ±0:07 100 258 
 . . . 0:23 ±0:07 32 .. .. 1 1:13 ±0:08 100 202 

 
 1:43 ±0:09 84 0:30 ±0:09 24 .. .. 3 2:03 ±0:08 100 223 
 1:54 ±0:08 89 0:28 ±0:08 22 .. .. 1 2:08 ±0:08 100 289 

 
 . . . 0:34 ±0:08 34 .. .. 1 1:39 ±0:09 100 175 
 . . . 0:29 ±0:11 28 .. .. 3 1:42 ±0:09 100 159 

1) Personer utanför hushållet. 
2) Summan av "Ensam", "Ej ensam" samt "Uppgift saknas". 



214 Bilaga 5 

 

Tabell B:20c 
Genomsnittlig tid för samvaro i samband med fri tid år 2000/01 efter familjecykel. Timmar 
och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall respektive procent av den 
totala fria tiden. Befolkningen 20-84 år 

 Ensam Ej ensam Varav med:   
     Småbarn 0-6 år Barn 0-17 år  
 tim.  min. %  tim. min. %  tim. min. %  tim. min. % 
 min.    min.    min.    min.    

Samtliga 
Kvinnor  2:06 ±0:06 37 3:25 ±0:06 61 0:21 ±0:03 6 0:40 ±0:03 12 
Män  2:07 ±0:06 35 3:42 ±0:07 62 0:16 ±0:02 4 0:38 ±0:04 11 

Barnlösa 20-44 år, ensamstående 
Kvinnor  2:49 ±0:25 48 2:58 ±0:25 50 . . . . . . 
Män  2:52 ±0:16 46 3:13 ±0:20 52 . . . . . . 

Barnlösa 20-44 år, sammanboende 
Kvinnor  1:21 ±0:11 26 3:49 ±0:19 72 . . . . . . 
Män  1:21 ±0:15 25 3:58 ±0:21 73 . . . . . . 

Småbarnsföräldrar, sammanboende 
Kvinnor  0:45 ±0:06 17 3:31 ±0:12 81 2:16 ±0:12 52 2:22 ±0:12 54 
Män  1:01 ±0:07 23 3:20 ±0:13 74 1:44 ±0:12 38 1:56 ±0:12 43 

Småbarnsföräldrar, ensamstående 
Kvinnor  1:10 ±0:20 28 2:52 ±0:31 69 1:42 ±0:26 41 1:49 ±0:27 44 
Män  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Föräldrar med barn minst 7 år, sammanboende 
Kvinnor  1:03 ±0:07 24 3:16 ±0:12 74 . . . 1:32 ±0:10 35 
Män  1:16 ±0:09 25 3:45 ±0:16 73 . . . 1:50 ±0:14 35 

Föräldrar med barn minst 7 år, ensamstående 
Kvinnor  1:42 ±0:17 34 3:15 ±0:26 65 . . . 1:35 ±0:18 32 
Män  .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 

Barnlösa 45-64 år, sammanboende 
Kvinnor  1:37 ±0:09 29 3:52 ±0:12 69 . . . . . . 
Män  1:37 ±0:11 27 4:13 ±0:16 70 . . . . . . 

Barnlösa 45-64 år, ensamstående 
Kvinnor  3:29 ±0:23 57 2:38 ±0:29 43 . . . . . . 
Män  4:10 ±0:30 70 1:45 ±0:20 29 . . . . . . 

65+ år, sammanboende 
Kvinnor  2:11 ±0:21 29 5:05 ±0:27 68 . . . . . . 
Män  2:39 ±0:21 32 5:19 ±0:25 65 . . . . . . 

65+ år, ensamstående 
Kvinnor  6:24 ±0:34 80 1:27 ±0:19 18 . . . . . . 
Män  5:53 ±0:42 70 2:18 ±0:35 27 . . . . . . 
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    Uppgift saknas Fri tid, Antal 
 M/m/s  Andra1    totalt 2  dagboks- 
 tim.  min. %  tim. min. %  tim. min. %  tim. min. %  dagar 
 min.    min.    min.    min.    

 
 2:03 ±0:06 36 1:39 ±0:05 29 0:07 ±0:02 2 5:38 ±0:07 100 4420 
 2:16 ±0:07 38 1:43 ±0:06 29 0:08 ±0:02 2 5:58 ±0:08 100 3535 

 
 . . . 2:54 ±0:25 49 0:08 ±0:06 2 5:55 ±0:29 100 288 
 . . . 3:06 ±0:20 50 0:05 ±0:04 1 6:10 ±0:22 100 467 

 
 3:04 ±0:18 58 1:42 ±0:16 32 0:07 ±0:06 2 5:17 ±0:20 100 411 
 2:54 ±0:19 54 1:47 ±0:16 33 .. .. 2 5:24 ±0:23 100 351 

 
 2:12 ±0:11 50 1:12 ±0:09 27 0:07 ±0:03 3 4:22 ±0:13 100 726 
 2:16 ±0:12 50 1:06 ±0:09 24 0:11 ±0:05 4 4:31 ±0:15 100 588 

 
 . . . 1:55 ±0:30 46 0:08 ±0:06 3 4:10 ±0:24 100 187 
 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 

 
 2:11 ±0:10 49 1:20 ±0:10 30 0:07 ±0:02 3 4:26 ±0:13 100 814 
 2:35 ±0:14 50 1:18 ±0:12 25 0:08 ±0:04 3 5:10 ±0:19 100 575 

 
 . . . 2:05 ±0:22 42 0:04 ±0:02 1 5:00 ±0:30 100 354 
 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 75 

 
 3:20 ±0:12 60 1:22 ±0:09 25 0:05 ±0:02 1 5:34 ±0:13 100 928 
 3:38 ±0:15 61 1:26 ±0:11 24 0:09 ±0:04 3 5:59 ±0:17 100 743 

 
 . . . 2:28 ±0:28 40 0:03 ±0:02 1 6:09 ±0:28 100 258 
 . . . 1:43 ±0:20 29 0:04 ±0:03 1 5:59 ±0:31 100 202 

 
 4:30 ±0:28 60 1:35 ±0:19 21 0:15 ±0:10 3 7:30 ±0:25 100 223 
 4:56 ±0:25 60 1:18 ±0:17 16 0:13 ±0:11 3 8:10 ±0:26 100 289 

 
 . . . 1:25 ±0:18 18 .. .. 2 7:59 ±0:30 100 175 
 . . . 2:11 ±0:34 26 0:16 ±0:12 3 8:27 ±0:36 100 159 

1) Personer utanför hushållet.  
2) Summan av "Ensam", "Ej ensam" samt "Uppgift saknas". 
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Tabell B:21a 
Genomsnittlig tid för samvaro i samband med hemarbete år 2000/01 efter familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn respektive förändring i minuter sedan år 1990/91. 
Befolkningen 20-64 år. Alla dagar, september–maj 

 Ensam Ej ensam Varav med:  Uppgift Hem- 
   Småbarn Barn M/m/s, Andra1 saknas arbete 
     0-6 år  0-17 år        totalt 2  
 tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff. 

Samtliga 
Kvinnor 1:35 -26 2:25 -19 0:53 -15 1:18 -15 1:01 -6 0:41 -3 0:07 6 4:08 -40 
Män 1:09 -11 1:33 0 0:23 -1 0:38 3 0:47 1 0:29 -2 0:05 4 2:46 -7 

Barnlösa 20-44 år, ensamstående 
Kvinnor 1:27 -21 0:49 2 . . . . . . 0:47 4 0:02 1 2:18 -18 
Män 1:03 -16 0:44 -2 . . . . . . 0:41 -2 0:03 1 1:50 -17 

Barnlösa 20-44 år, sammanboende 
Kvinnor 1:08 -39 1:28 -1 . . . . 1:10 0 0:29 -2 0:04 3 2:40 -37 
Män 0:47 -26 1:13 -12 . . . . 1:02 -2 0:14 -14 0:02 2 2:02 -37 

Småbarnsföräldrar, sammanboende 
Kvinnor 1:07 -19 5:01 -39 4:21 -33 4:30 -37 1:40 -1 0:51 -2 0:10 8 6:18 -50 
Män 0:48 -14 2:40 3 1:57 3 2:07 2 1:14 2 0:28 1 0:05 3 3:33 -7 

Småbarnsföräldrar, ensamstående 
Kvinnor 1:06 -10 3:28 -55 2:55 -54 3:01 -54 . . 1:03 -9 0:21 18 4:54 -48 
Män .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

Föräldrar med barn minst 7 år, sammanboende 
Kvinnor 1:33 -38 2:35 0 . . 1:37 5 1:09 -9 0:36 0 0:11 10 4:19 -27 
Män 1:05 -13 1:49 16 . . 1:01 15 1:05 12 0:22 0 0:06 5 3:00 7 

Föräldrar med barn minst 7 år, ensamstående 
Kvinnor 1:53 -5 2:12 -12 . . 1:29 -15 . . 0:55 -4 0:03 1 4:09 -17 
Män .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

Barnlösa 45-64 år, sammanboende 
Kvinnor 2:02 -26 1:48 -17 . . . . 1:25 -10 0:33 -8 0:07 4 3:57 -39 
Män 1:23 -8 1:26 -2 . . . . 1:16 6 0:23 -8 0:05 4 2:54 -6 

Barnlösa 45-64 år, ensamstående 
Kvinnor 2:23 -31 1:01 4 . . . . . . 0:56 7 0:04 4 3:29 -23 
Män 2:11 -2 0:49 7 . . . . . . 0:49 9 0:13 12 3:13 17 

1) Personer utanför hushållet. 2) Summan av "Ensam", "Ej ensam" och "Uppgift saknas". 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring på 90-
procentsnivån. 
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Tabell B:21b 
Genomsnittlig tid för samvaro i samband med måltider år 2000/01 efter familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn respektive förändring i minuter sedan år 1990/91. 
Befolkningen 20-64 år. Alla dagar, september–maj 

 Ensam Ej ensam Varav med:  Uppgift Mål- 
   Småbarn Barn M/m/s Andra1 saknas tider 
     0-6 år  0-17 år        totalt 2  
 tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff. 

Samtliga 
Kvinnor 0:17 3 1:06 5 0:13 0 0:23 -1 0:42 -1 0:27 9 0:01 1 1:24 8 
Män 0:18 4 0:58 2 0:10 0 0:19 0 0:39 -1 0:22 6 0:02 1 1:18 7 

Barnlösa 20-44 år, ensamstående 
Kvinnor 0:30 5 0:44 12 . . . . . . 0:42 13 0:02 2 1:16 19 
Män 0:30 2 0:39 8 . . . . . . 0:36 8 0:01 0 1:10 10 

Barnlösa 20-44 år, sammanboende 
Kvinnor 0:16 3 1:02 4 . . . . 0:50 0 0:27 8 0:01 1 1:19 7 
Män 0:13 2 0:50 -3 . . . . 0:44 -1 0:13 -3 0:02 2 1:04 0 

Småbarnsföräldrar, sammanboende 
Kvinnor 0:06 1 1:17 1 1:04 5 1:05 3 0:49 -3 0:23 8 0:01 1 1:24 3 
Män 0:07 -1 1:08 4 0:51 4 0:54 5 0:53 -1 0:18 5 0:01 1 1:16 4 

Småbarnsföräldrar, ensamstående 
Kvinnor 0:09 0 1:03 9 0:39 -4 0:41 -3 . . 0:35 13 0:03 3 1:15 12 
Män .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

Föräldrar med barn minst 7 år, sammanboende 
Kvinnor 0:11 1 1:10 6 . . 0:44 -1 0:51 0 0:22 9 0:01 1 1:22 8 
Män 0:12 3 1:08 1 . . 0:43 1 0:57 0 0:17 6 0:02 1 1:22 5 

Föräldrar med barn minst 7 år, ensamstående 
Kvinnor 0:19 3 0:57 6 . . 0:29 -9 . . 0:31 9 0:00 0 1:16 9 
Män .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

Barnlösa 45-64 år, sammanboende 
Kvinnor 0:18 5 1:16 2 . . . . 1:09 1 0:23 6 0:02 1 1:36 9 
Män 0:15 3 1:16 8 . . . . 1:13 9 0:22 9 0:04 4 1:35 15 

Barnlösa 45-64 år, ensamstående 
Kvinnor 0:39 -2 0:36 10 . . . . . . 0:33 13 0:00 0 1:15 8 
Män 0:46 4 0:25 -1 . . . . . . 0:24 3 0:01 0 1:13 3 

1) Personer utanför hushållet. 2) Summan av "Ensam", "Ej ensam" och "Uppgift saknas". 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring på 90-
procentsnivån. 
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Tabell B:21c 
Genomsnittlig tid för samvaro i samband med fri tid år 2000/01 efter familjecykel. Timmar 
och minuter per dygn respektive förändring i minuter sedan år 1990/91. Befolkningen 20-
64 år. Alla dagar, september–maj 

 Ensam Ej ensam Varav med:  Uppgift Fri tid 
   Småbarn Barn M/m/s Andra1 saknas totalt 2 
     0-6 år  0-17 år          
 tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff. 

Samtliga 
Kvinnor 1:34 10 3:15 1 0:27 5 0:47 2 1:55 -1 1:32 -3 0:07 4 4:57 16 
Män 1:52 20 3:16 -11 0:19 2 0:41 2 1:49 -8 1:35 -12 0:08 6 5:18 16 

Barnlösa 20-44 år, ensamstående 
Kvinnor 2:49 18 2:54 -16 . . . . . . 2:48 -17 0:07 9 5:56 12 
Män 2:56 32 3:05 -13 . . . . . . 2:56 -14 0:09 4 6:08 23 

Barnlösa 20-44 år, sammanboende 
Kvinnor 1:20 7 3:33 -10 . . . . 2:57 11 1:31 -18 0:06 2 4:59 -1 
Män 1:08 -7 3:36 -18 . . . . 2:42 0 1:31 -31 0:08 6 4:50 -19 

Småbarnsföräldrar, sammanboende 
Kvinnor 0:46 7 3:16 11 2:10 34 2:14 28 1:56 -5 1:07 -1 0:07 5 4:09 23 
Män 1:01 14 3:16 1 1:38 14 1:52 17 2:11 -10 1:03 -12 0:13 7 4:25 22 

Småbarnsföräldrar, ensamstående 
Kvinnor 1:08 -16 2:50 4 1:40 7 1:46 8 . . 1:54 4 0:15 8 4:07 -4 
Män .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

Föräldrar med barn minst 7 år, sammanboende 
Kvinnor 1:01 8 3:01 -13 . . 1:21 -4 2:06 -9 1:10 -12 0:09 5 4:10 -1 
Män 1:13 7 3:18 -11 . . 1:34 -2 2:16 -19 1:07 -5 0:10 7 4:40 3 

Föräldrar med barn minst 7 år, ensamstående 
Kvinnor 1:46 10 2:44 11 . . 1:05 -16 . . 1:46 5 0:04 1 4:33 21 
Män .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

Barnlösa 45-64 år, sammanboende 
Kvinnor 1:41 23 3:48 2 . . . . 3:15 1 1:20 2 0:10 1 5:36 26 
Män 1:38 12 4:02 10 . . . . 3:34 17 1:16 2 0:14 9 5:50 31 

Barnlösa 45-64 år, ensamstående 
Kvinnor 3:34 -6 2:19 19 . . . . . . 2:16 27 0:02 1 5:55 15 
Män 4:10 17 1:39 -13 . . . . . . 1:38 -3 0:06 3 5:55 7 

1) Personer utanför hushållet. 2) Summan av "Ensam", "Ej ensam" och "Uppgift saknas". 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring på 90-
procentsnivån. 
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Tabell B:21d 
Genomsnittlig tid för samvaro i samband med hemarbete, måltider och fri tid år 2000/01 
efter familjecykel. Timmar och minuter per dygn respektive förändring i minuter sedan år 
1990/91. Befolkningen 20-64 år. Alla dagar, september–maj 

 Ensam Ej ensam Varav med:  Uppgift Totalt 2 
   Småbarn Barn M/m/s Andra1 saknas  
     0-6 år  0-17 år          
 tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff.  tid diff. 

Samtliga 
Kvinnor 3:25 -13 6:46 -14 1:33 -11 2:28 -14 3:38 -7 2:40 2 0:15 10 10:27 -16 
Män 3:19 12 5:47 -9 0:51 1 1:38 5 3:16 -8 2:27 -8 0:15 12 9:21 15 

Barnlösa 20-44 år, ensamstående 
Kvinnor 4:46 2 4:27 -2 . . . . . . 4:17 0 0:16 12 9:30 12 
Män 4:29 18 4:28 -8 . . . . . . 4:12 -8 0:11 6 9:08 16 

Barnlösa 20-44 år, sammanboende 
Kvinnor 2:44 -29 6:03 -7 . . . . 4:56 12 2:28 -12 0:11 6 8:58 -30 
Män 2:07 -31 5:39 -34 . . . . 4:28 -4 1:57 -49 0:09 9 7:56 -56 

Småbarnsföräldrar, sammanboende 
Kvinnor 1:59 -12 9:34 -26 7:35 5 7:50 -6 4:25 -10 2:21 5 0:18 14 11:51 -24 
Män 1:55 -1 7:05 8 4:26 22 4:52 24 4:18 -10 1:49 -6 0:15 11 9:15 18 

Småbarnsföräldrar, ensamstående 
Kvinnor 2:23 -27 7:21 -41 5:15 -51 5:28 -49 . . 3:31 8 0:33 28 10:16 -39 
Män .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

Föräldrar med barn minst 7 år, sammanboende 
Kvinnor 2:45 -29 6:47 -7 . . 3:43 0 4:06 -18 2:08 -3 0:20 16 9:52 -20 
Män 2:31 -3 6:14 6 . . 3:17 15 4:17 -7 1:46 2 0:17 13 9:02 16 

Föräldrar med barn minst 7 år, ensamstående 
Kvinnor 3:58 8 5:54 5 . . 3:03 -41 . . 3:12 9 0:06 1 9:58 14 
Män .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

Barnlösa 45-64 år, sammanboende 
Kvinnor 4:02 2 6:52 -13 . . . . 5:48 -8 2:15 -1 0:15 7 11:09 -4 
Män 3:16 7 6:44 16 . . . . 6:03 32 2:01 3 0:20 17 10:20 40 

Barnlösa 45-64 år, ensamstående 
Kvinnor 6:37 -39 3:55 33 . . . . . . 3:46 47 0:06 5 10:38 -1 
Män 7:07 19 2:54 -8 . . . . . . 2:51 9 0:20 16 10:20 27 

1) Personer utanför hushållet. 2) Summan av "Ensam", "Ej ensam" och "Uppgift saknas". 

Fet stil betyder signifikant förändring på 95-procentsnivån och kursiv stil signifikant förändring på 90-
procentsnivån. 
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Tabell B:22 
Genomsnittlig tid för biaktiviteter år 2000/01 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 
95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20-84 år 
 Kvinnor    Män    
 Vardagar Veckoslut Alla dagar  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Lyssna på radio 0:39 ±0:04 0:39 ±0:04 0:39 ±0:03 0:23 ±0:03 0:29 ±0:03 0:25 ±0:02 
Lyssna på cd-, bandspelare 0:05 ±0:01 0:09 ±0:02 0:06 ±0:01 0:09 ±0:02 0:11 ±0:02 0:09 ±0:02 
TV, Video 0:13 ±0:02 0:18 ±0:02 0:15 ±0:02 0:10 ±0:01 0:16 ±0:02 0:11 ±0:01 
Äta, dricka 0:06 ±0:01 0:06 ±0:01 0:06 ±0:01 0:06 ±0:01 0:07 ±0:01 0:06 ±0:01 
Läsning 0:14 ±0:01 0:13 ±0:01 0:14 ±0:01 0:12 ±0:01 0:12 ±0:01 0:12 ±0:01 
Handarbete 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:04 ±0:01 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 0:00 ±0:00 
Hemarbete 0:16 ±0:02 0:16 ±0:02 0:16 ±0:01 0:09 ±0:01 0:12 ±0:02 0:10 ±0:01 
Omsorg om barn 0:17 ±0:02 0:13 ±0:02 0:16 ±0:02 0:07 ±0:01 0:06 ±0:01 0:07 ±0:01 
Samtal 0:49 ±0:04 1:17 ±0:05 0:57 ±0:04 0:44 ±0:05 1:00 ±0:05 0:48 ±0:04 
Antal dagboksdagar     4420      3535  
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Tabell B:23 
Genomsnittlig tid för resor av olika slag med uppdelning på färdmedel år 2000/01 efter 
kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall respektive 
procent. Alla dagar. Befolkningen 20-84 år 

 Kvinnor   Män    Samtliga   
 Tid Halva %  Tid Halva %  Tid Halva % 
  konf.int.    konf.int.    konf.int.  

Bil 0:07 ±0:01 41 0:15 ±0:01 58 0:11 ±0:01 52 
Allmänna färdmedel 0:04 ±0:01 24 0:05 ±0:02 19 0:05 ±0:01 24 
Till fots 0:03 ±0:00 18 0:02 ±0:00 8 0:03 ±0:00 14 
Cykel 0:02 ±0:00 12 0:01 ±0:00 4 0:02 ±0:00 10 
Annat 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 
Okänt .. .. 6 .. .. 4 0:01 ±0:00 5 
Väntan/förberedelse 0:00 ±0:00 0 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 5 
Arbetsresor, totalt 0:17 ±0:01 100 0:26 ±0:02 100 0:21 ±0:01 100 

Bil 0:17 ±0:01 61 0:19 ±0:01 70 0:18 ±0:01 67 
Allmänna färdmedel 0:02 ±0:00 7 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 4 
Till fots 0:06 ±0:01 21 0:04 ±0:00 15 0:05 ±0:00 19 
Cykel 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 4 
Annat 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 
Okänt 0:00 ±0:00 0 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 4 
Väntan/förberedelse 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 4 
Hemarbetsresor, totalt 0:28 ±0:01 100 0:27 ±0:01 100 0:27 ±0:01 100 

Bil 0:15 ±0:01 56 0:17 ±0:02 57 0:16 ±0:01 57 
Allmänna färdmedel 0:04 ±0:01 15 0:05 ±0:02 17 0:05 ±0:01 18 
Till fots 0:05 ±0:01 19 0:04 ±0:01 13 0:05 ±0:00 18 
Cykel 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 3 0:01 ±0:00 4 
Annat 0:00 ±0:00 0 0:01 ±0:00 3 0:01 ±0:00 4 
Okänt 0:00 ±0:00 0 0:01 ±0:00 3 0:00 ±0:00 0 
Väntan/förberedelse 0:01 ±0:00 4 0:01 ±0:00 3 0:01 ±0:00 4 
Fritidsresor, totalt 0:27 ±0:02 100 0:30 ±0:03 100 0:28 ±0:02 100 

Bil 0:01 ±0:00 25 0:01 ±0:00 33 0:01 ±0:00 33 
Allmänna färdmedel 0:01 ±0:00 25 0:01 ±0:00 33 0:01 ±0:00 33 
Till fots 0:01 ±0:00 25 0:01 ±0:00 33 0:01 ±0:00 33 
Cykel 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 
Annat 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 
Okänt 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 
Väntan/förberedelse 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 0:00 ±0:00 0 
Övriga resor, totalt 0:04 ±0:01 100 0:03 ±0:01 100 0:03 ±0:00 100 

Bil 0:40 ±0:02 53 0:53 ±0:02 62 0:46 ±0:02 57 
Allmänna färdmedel 0:11 ±0:01 14 0:12 ±0:02 14 0:12 ±0:01 15 
Till fots 0:16 ±0:01 21 0:10 ±0:01 12 0:13 ±0:01 16 
Cykel 0:05 ±0:01 7 0:04 ±0:01 5 0:04 ±0:00 5 
Annat 0:01 ±0:00 1 0:01 ±0:00 1 0:01 ±0:00 1 
Okänt .. .. 1 0:03 ±0:01 3 0:02 ±0:01 2 
Väntan/förberedelse 0:02 ±0:00 3 0:03 ±0:00 3 0:02 ±0:00 2 
Resor, totalt 1:16 ±0:03 100 1:26 ±0:04 100 1:21 ±0:02 100 

Antal dagboksdagar 4420   3535   7955   
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