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Nu för tiden Förord 

Förord  
I april 2010 påbörjades insamlingen av den tredje stora tidsanvänd-
ningsundersökningen i Sverige. I augusti 2011 publicerades de 
första resultaten på SCB:s webbplats. Tidigare har svenska folkets 
tidsanvändning undersökts år 1990/91 och 2000/01. Undersök-
ningen har genomförts på uppdrag av regeringen och syftet är att 
beskriva skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Den insamlade informationen ger möjlighet till analyser inom en 
mängd olika områden. I föreliggande rapport har endast en 
begränsad del av den insamlade informationen utnyttjats. För-
hoppningsvis stimulerar rapporten och dess innehåll till en bredare 
och djupare användning av materialet.  

Rapporten har utarbetats av Mikael Molén som även svarat för 
undersökningens upplägg och genomförande delvis tillsammans 
med bland andra Petter Wikström och Erika Bergentz. Hans 
Heggemann med flera har svarat för genomläsning av rapporten 
och dess innehåll. Den tekniska bilagan har utarbetats tillsammans 
med Claes Andersson. Klas Rydenstam har med stor kunskap och 
engagemang bistått med ovärderlig information och stöd kring alla 
delar av undersökningens faser. 

Ett tack riktas till intervjuarna, scanningpersonalen och de som 
granskat, kodat och registrerat materialet. Dessutom ett stort tack till 
alla de som på ett eller annat sätt varit delaktiga i planerandet och 
genomförandet av undersökningen.  

SCB vill även rikta ett stort tack till alla kvinnor och män som 
medverkat i undersökningen genom att lämna de uppgifter på 
vilken den redovisade statistiken grundar sig.  

 

Statistiska centralbyrån i juni 2012 

 

Stina Andersson 

 

     Susanne Svartengren 
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1 Sammanfattning  
Hösten 2008 beslutade regeringen att låta Statistiska centralbyrån 
undersöka svenska folkets tidsanvändning ännu en gång. Den första 
undersökningen genomfördes år 1990/91, den andra tio år senare 
och i mars 2010 påbörjades insamlingen av den tredje stora tids-
användningsundersökningen i Sverige. Syftet med undersökningen 
är i huvudsak att studera jämställdheten mellan kvinnor och män 
utifrån ett tidsanvändningsperspektiv. Undersökningen ger möjlig-
het att beskriva likheter och skillnader i kvinnors och mäns levnads-
villkor vad gäller vardagslivet och dess organisering. Insamlingen 
avslutades i april 2011. 

Tidsanvändningsdata har samlats in med hjälp av telefonintervjuer 
och dagböcker. Fler än 7 000 kvinnor och män i åldern 15–84 år 
valdes slumpmässigt ut till att delta i undersökningen. De utvalda 
personerna har fått fylla i två dagböcker var, en för en vardag och en 
för en veckoslutsdag. För att undvika så kallade kalendereffekter 
fördelades dagboksdagarna jämnt över årets alla dagar. 

Dagböckerna är indelade i tio-minutersintervall och täcker 24 tim-
mar. I dagboken har deltagarna beskrivit med egna ord vad de 
gjorde, om de samtidigt gjorde något vid sidan av, var de befann sig 
och vem som var med dem vid tidpunkten för aktiviteten. Urvals-
personen har även telefonintervjuats. Informationen från intervjun 
har därefter i huvudsak använts som bakgrundsinformation i syfte 
att skapa olika redovisningsgrupper. Det insamlade materialet är 
omfattande och innehållet i denna rapport utgår från endast en liten 
del av den totala informationen från intervjuerna och dagböckerna.  

Att samla in data på detta sätt är internationellt väl beprövat och 
anses generera tillförlitlig data för att studera hur individer och 
hushåll använder sin tid. Genomförandet av undersökningen följer 
dessutom de riktlinjer som arbetats fram av EU:s statistikbyrå, 
Eurostat. Resultaten är därför i huvudsak jämförbara med resultaten 
från flertalet andra EU-länders tidsanvändningsundersökningar.  

Utifrån målsättningen att kvinnor och män ska fördela det obetalda 
arbetet lika så indikerar statistiken att kvinnor och män i Sverige är 
mer jämställda idag än tidigare. Kvinnor minskar sitt hemarbetande 
samtidigt som män åtminstone ägnar lika mycket tid åt det som 
tidigare. Det minskade hemarbetet har i sin tur gett möjlighet till ett 
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ökat förvärvsarbetande, något som i förlängningen påverkar det 
andra målet om ekonomisk självständighet livet ut. Det är dock 
främst kvinnorna som förändrat sin totala arbetstid mer än män. 

En kort resultatsammanfattning 
Kvinnor och män i åldersgruppen 20–64 år arbetar i genomsnitt 
ungefär 8 timmar om dagen om man summerar betald förvärvs-
arbetstid med obetald hemarbetstid. Män arbetar några minuter mer 
än kvinnor. 

Den totala arbetstiden för både kvinnor och män i åldersgruppen  
20–64 år har minskat med 30–40 minuter per dygn jämfört med 
början av nittiotalet.  

Ålder och familjesituation påverkar både förvärvs- och hemarbets-
tiden. 

Kvinnor i åldersgruppen 20–64 år har ökat förvärvsarbetstiden med 
ungefär en halvtimme per dygn sedan början av nittiotalet. Män i 
samma ålder har minskat förvärvsarbetstiden med över en halv-
timme per dygn. 

Män förvärvsarbetar mer än kvinnor. En genomsnittlig vardag för-
värvsarbetar män, 20–64 år, ungefär 90 minuter mer än kvinnor i 
samma åldersgrupp. 

Kvinnor ägnar mer tid åt obetalt hemarbete än män även om skillna-
den minskat med tiden. Jämfört med början av nittiotalet har kvinnor 
i åldersgruppen 20–64 år minskat sitt hemarbetande med i genom-
snitt mer än en timme per dygn. För sammanboende småbarnsmam-
mor är minskningen ungefär 90 minuter. 

Kvinnor ägnar mer tid åt hushållsarbete än män. Män ägnar mer tid 
åt underhållsarbete än kvinnor.  

Ålder och familjesituation påverkar kvinnors hushållsarbete mer än 
mäns.  

Av kvinnors totala arbete består 46 procent av obetalt hemarbete. 
1990/91 stod hemarbetet för 55 procent. Mäns obetalda hemarbete 
står för 36 procent av det totala arbetet. En ökning med ungefär 3 
procentenheter.  

Kvinnors arbete är mer jämnt fördelat över veckans dagar jämfört 
med mäns. Män koncentrerar sitt arbete till vardagarna och har mer 
ledig tid på veckosluten. 



Nu för tiden Sammanfattning 

Statistiska centralbyrån 11 

Sammanboende småbarnsmammor spenderar mer tid tillsammans 
med barnen än papporna. Den stora skillnaden avser tillsyn och 
omsorg om barnen. Leken delas ungefär lika mellan föräldrarna. 

Sammanboende småbarnsföräldrar spenderar mer tid med barnen 
jämfört med föräldrar till barn över 6 år. Att den huvudsakliga 
föräldraledigheten infaller under småbarnsåren förklarar delvis 
skillnaden. 

En större andel kvinnor än män hemarbetar direkt efter avslutat 
förvärvsarbete. 

Tid för personlig omvårdnad och intag av måltider har endast 
förändrats några enstaka minuter sedan början av nittiotalet.  

Tid för de personliga behoven såsom sömn, hygien och måltider etc. 
påverkas inte i lika hög utsträckning som exempelvis förvärvs- och 
hemarbete av ålder och familjesituation. Personer över 65 år ägnar 
mest tid åt dessa aktiviteter även om skillnaderna mellan olika 
redovisningsgrupper är relativt små. 

Kvinnor och män i de allra flesta redovisningsgrupperna sover i 
genomsnitt minst 8 timmar per dygn. 

Tiden då den genomsnittliga svensken i åldersgruppen 20–64 år 
stiger upp och går och lägger sig har inte förändrats sedan början av 
nittiotalet, inte heller när på dagen vi äter mat.  

Den fria tiden har ökat för både kvinnor och män sedan början av 
nittiotalet.  

Kvinnor och män i åldersgruppen 20–64 år ägnar i genomsnitt 
ungefär 5 timmar per dygn åt olika former av fritidsaktiviteter.  

Personer över 65 år har mest fri tid. Minst tid har småbarnsföräld-
rarna. 

Kvinnors fria tid består av kortare men fler episoder… 

…och avlöses i större utsträckning av hemarbete jämfört med män. 

TV-tittande utgör en stor del av den fria tiden. I genomsnitt ägnar 
kvinnor, i åldersgruppen 20–64 år, ungefär 100 minuter per dygn åt 
TV-tittande, män 20 minuter mer . 

Kvinnor och män över 65 år tillhör gruppen som tittar mest på TV. 

Störst andel tittar på TV runt klockan 21 en genomsnittlig vardag. 



Sammanfattning  Nu för tiden 

12 Statistiska centralbyrån 

Kvinnor ägnar i genomsnitt några minuter mer åt social samvaro 
och läsning jämfört med män. 

Tid för social samvaro har minskat för båda könen. Samtidigt ägnar 
båda könen mer tid åt hobbies där dator- och Internetanvändning 
ingår. 

Endast några enstaka minuter ägnas åt att lyssna på radio som 
huvudaktivitet. Däremot är såväl radiolyssnande som TV-tittande 
betydande biaktiviteter. 

Läsning av böcker och tidningar har minskat med ungefär en kvart 
för både kvinnor och män i åldersgruppen 20–64 år, jämfört med 
början av nittiotalet. 

Dagstidningar läses främst av äldre.  

Äldre ägnar i genomsnitt mer tid åt idrotts- och friluftsliv jämfört 
med yngre. 
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2 Svenska folkets tidsanvändning 
Alla har tid. Kvinnor har tid, män har tid. Barn har tid liksom de 
äldre. Alla har dessutom lika mycket tid. Åtminstone räknat i antalet 
timmar per dygn. Tid, en jämnt fördelad resurs som fördelas olika. 
Varje enskild person använder sin tid på sitt alldeles egna unika vis. 
Naturligtvis finns ett oräkneligt antal faktorer som påverkar vad en 
person kan, bör eller förväntas göra under dygnets 24 timmar. Av 
naturliga skäl strukturerar en ensamstående tvåbarnsmamma sin 
dag på ett helt annat sätt än den nyblivna pensionären, precis som 
att den arbetslöse spenderar sin dag på ett helt annat sätt än den 
heltidsarbetande.  

Den teknologiska utvecklingen och i förlängningen den allmänna 
levnadsstandarden påverkar dessutom hur lång tid de olika aktivi-
teterna tar att genomföra och även på vilket sätt de kan utföras. Idag 
har en stor del av inköpen av varor och tjänster förflyttats från sta-
dens gator och torg till Internet. Internet påverkar dessutom på vilket 
sätt vi kommunicerar idag jämfört med tidigare. Sociala medier som 
Facebook och Twitter har rimligtvis till viss del ersatt den kommu-
nikation som tidigare utfördes via telefon. En utbyggd och väl 
fungerande infrastruktur, med cykelbanor, snabbare tåg och säkrare 
vägar påverkar den tid som läggs på resor mellan olika aktiviteter. 
Externa faktorer är därför också en viktig del i hur befolkningen 
använder sin tid. 

Denna tredje fullskaliga tidsanvändningsundersökning ger möjlig-
het att se hur vardagslivet förändrats för kvinnor och män över tid. 
Lever vi våra liv på samma sätt idag som för tjugo år sedan? Hur 
har skillnaderna mellan kvinnors och mäns tidsanvändning 
förändrats sedan nittiotalet? 

Rapportens uppläggning 
Rapportens syfte är att beskriva skillnader i tidsanvändning mellan 
kvinnor och män utifrån ett jämställdhetsperspektiv. En mängd 
redovisningsgrupper kommer att jämföras. En central jämförelse är 
mellan kvinnor och män som befinner sig i olika faser i livet, det 
som i rapporten kallas för livscykelperspektivet.  
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Det första avsnittet ger en enklare överblick av resultaten från under-
sökningen. Syftet är att ge läsaren en första kontakt med statistiken 
och dess innehåll. Avsnittet visar i text och diagram hur tidsanvänd-
ningen ser ut en genomsnittlig dag för den genomsnittliga kvinnan 
och mannen.  

I de efterföljande kapitlen breddas och fördjupas informationen 
kring kvinnors och mäns tidsanvändning. Dessutom beskrivs hur 
tidsanvändningen har förändrats sedan början av nittiotalet. Dessa 
jämförelser bygger på populationen i åldersgruppen 20–64 år och 
avser endast undersökningsperioden september till och med maj. 
Det beror på att den första undersökningens resultat, 1990/91, 
byggde på just denna avgränsning. 

I rapporten presenteras endast en begränsad del av de analyser och 
jämförelser som det insamlade materialet ger möjlighet till. 

I avsnittet Fakta om statistiken finns information om hur undersök-
ningen har genomförts och vad läsaren bör tänka på vid tolkning av 
de olika resultaten. I bilagorna finns bland annat underliggande 
tabeller, exempel på dagboken och hur de olika aktiviteterna har 
kategoriserats.  
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3 Den genomsnittliga dagen – en  
 första överblick 
För att redovisa statistik över svenska folkets tidsanvändning måste 
den insamlade informationen struktureras på något sätt. Ett sätt att 
göra det på är att kategorisera och klassificera olika aktiviteter enligt 
ett fastställt hierarkiskt schema. I rapporten klassificeras aktiviteterna 
i fem huvudaktiviteter: förvärvsarbete, hemarbete, studier, personliga 
behov och fri tid1. 

Som tidigare nämnts varierar tidsanvändningen mellan personer 
men även mellan olika veckodagar och dessutom för olika tider på 
året. Den ena dagen är helt enkelt inte alltid den andra lik. En 
genomsnittlig dag är därför en starkt generaliserad och förenklad 
dag. En sorts fiktiv dag som få personer känner igen sig i till fullo.  

Genomsnittlig tid för olika aktiviteter 
Diagram 3.1 visar hur den genomsnittliga kvinnan och mannen i 
åldersgruppen 15–84 år fördelade sin tid en genomsnittlig dag år 
2010/11 i Sverige. Diagrammet innehåller fem olika aktivitets-
kategorier, de så kallade huvudaktiviteterna2.  

  

                                                      
1 Se mer i bilaga 1 
2 Kategorisering av aktiviteter kan ske på olika sätt. Ett annat exempel är att akti-
viteterna delas in i fyra olika kategorier; nödvändig tid, kontrakterad tid, tid för 
förpliktelser och fri tid. Se Dagfinn Aas, “Studies of Time-Use: Problems and 
Prospects,” Acta Sociologica, vol. 2, 1978, pp. 125–141. 
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Diagram 3.1 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och 
minuter per dygn. Befolkningen 15–84 år. Alla dagar 

 
 

För att ytterligare generalisera kan man dela in dygnets aktiviteter i 
tre delar. En del avser arbete, den andra de personliga behoven och 
den tredje den fria tiden. Rangordnar man dessa tre kategorier efter 
hur stor del av dygnet de tar i anspråk i genomsnitt så blir resultatet 
detsamma för kvinnor och män. Störst del av dygnet ägnas åt de 
personliga behoven. Därefter följer arbete och sist den fria tiden.  

I genomsnitt ägnar både kvinnor och män över tio timmar åt de 
personliga behoven en genomsnittlig dag. Denna kategori omfattar 
basala och nödvändiga aktiviteter som att sova och att äta. Det är 
något som i princip alla gör, varje dygn. Att ta hand om den person-
liga hygienen är också en viktig del i denna kategori. 

Åt arbete ägnar både kvinnor och män runt sju och en halv timme i 
genomsnitt. Med arbete avses såväl betalt förvärvsarbete som 
obetalt hemarbete. Även studier ingår i denna kategori.  

Den tid som blir över kan benämnas som fri tid vilket omfattar en 
mängd olika aktiviteter såsom att träna, att se på TV, att surfa på 
Internet eller att träffa vänner och bekanta. 

I stora drag ser tidsanvändningen alltså ungefär lika ut för kvinnor 
och män. Det finns dock vissa väsentliga skillnader mellan kvinnor 
och män. Framför allt då kategorin arbete delas upp på underkate-
gorierna betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete. Män får i 
större utsträckning betalt för sitt utförda arbete än kvinnor som 
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lägger mer tid på det obetalda hemarbetet. Män förvärvsarbetar i 
genomsnitt ungefär 30 minuter mer än kvinnor samtidigt som 
kvinnor ägnar närmare 50 minuter mer tid åt hemarbete. Män har 
dessutom ungefär en halvtimme mer fri tid en genomsnittlig dag. 
Kvinnor lägger istället ungefär 20 minuter mer än män på den 
personliga omsorgen. 

Som tidigare nämnts är den genomsnittliga dagen en grov förenk-
ling av ett vanligt dygn. För de allra flesta i befolkningen skiljer sig 
tidsanvändningen för vardagar jämfört med för helgen. Vi arbetar 
och går i skolan i huvudsak på vardagarna vilket påverkar val-
möjligheterna kring hur dygnets timmar ska fördelas. Hur ser det då 
ut om man jämför kvinnor och män en genomsnittlig vardag med en 
genomsnittlig veckoslutsdag? 

Diagram 3.2 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och 
minuter per dygn. Befolkningen 15–84 år. Vardagar 

 
 

Diagram 3.2 visar hur kvinnor och män fördelar sin tid en genoms-
nittlig vardag. Kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket totalt 
sett samtidigt som män har något mer fri tid än kvinnor. Den stora 
skillnaden är att den genomsnittliga tiden för betalt förvärvsarbete 
är större vilket naturligtvis även påverkar övriga kategorier. Både 
tid för personliga behov och fri tid minskar med ungefär en halv-
timme i genomsnitt. Hemarbetet påverkas endast marginellt. 

På veckosluten (diagram 3.3) är skillnaderna mellan könen något 
mindre när det gäller det betalda förvärvsarbetet. Samtidigt visar 
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diagram 3.3 att män minskar sin totala arbetstid mer än kvinnorna 
på veckosluten. 

Diagram 3.3 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och 
minuter per dygn. Befolkningen 15–84 år. Veckoslutsdagar  

 
 

På veckosluten ägnar båda könen ungefär lika mycket tid åt att till-
godose de personliga behoven. Män har nästan en timme mer fri tid 
än kvinnor en genomsnittlig veckoslutsdag.  

Inom redovisningsgrupperna kvinnor och män är variationen i tids-
användning precis lika omfattande som mellan könen. Personens 
ålder och familjesituation är två starkt bidragande faktorer till hur 
tiden används. Därför är det intressant att även redovisa statistiken 
utifrån vad som i rapporten benämns som livscykelperspektivet. 
Kvinnor och män delas där in i livscykelgrupper utifrån ålder och 
familjesituation.  
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Diagram 3.4 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter livscykel. Timmar och 
minuter per dygn. Befolkningen 15–84 år. Alla dagar3  

Ungdomar 15–19 år 
boende hos föräldrar 

Ungdomar 20–24 år 
boende hos föräldrar 

Barnlösa 15–44 år 
ensamstående 

Barnlösa 15–44 år 
sammanboende 

Sammanboende 
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småbarnsföräldrar 

Sammanboende för- 
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Barnlösa 45–64 år 
sammanboende 

Barnlösa 45–64 år 
ensamstående 

65+ år samman- 
boende 

65+ år ensam- 
stående 

 

 
 

Diagram 3.4 visar hur strukturen av tidsanvändningen varierar kraf-
tigt beroende på i vilken fas i livet en person befinner. Precis som 
tidigare syns skillnader mellan kvinnor och män. Tittar man på det 
totala arbetet, det vill säga summan av obetalt hemarbete, betalt för-
värvsarbete och studier är det personer med barn som lägger mest 
tid på arbete en genomsnittlig dag. Detta gäller för både mammor 
och pappor även om det skiljer något mellan könen. Personer med 
barn har också minst med fri tid om man jämför de olika livscykel-

                                                      
3 Ej redovisade staplar innehåller för få observationer. 
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grupperna. Eftersom tiden för att ta hand om de personliga behoven 
skiljer sig relativt lite mellan de olika grupperna blir det tydligt att 
det oftast sker ett utbyte av tid mellan arbete och fri tid. Arbetar 
man mer så är det främst den fria tiden som minskas och tvärtom.  

Dygnsrytm 
När på dagen utförs då de olika aktiviteterna? Med hjälp av så 
kallade tempogram kan man visualisera hur stor andel av befolk-
ningen som utför en viss aktivitet vid olika tidpunkter. På så sätt 
synliggörs mönster för hur befolkningen planerar och strukturerar 
den genomsnittliga dagen. När tittar befolkningen på TV, när arbe-
tar man och när sover man? Utifrån diagram 3.5–6, som illustrerar 
en genomsnittlig dag, kan man exempelvis konstatera att vi i 
Sverige inte har någon traditionell och allmänt fastställd tid för 
måltider. Måltidsfältet löper som ett någorlunda jämnt band från 
tidig morgon till niotiden på kvällen. Det svenska folket äter helt 
enkelt på olika tider.  

TV-tittande sker i allmänhet på kvällstid då dagens arbete har 
avslutats eller åtminstone trappats ned. Middagsdisken är undan-
plockad och barnen har nattats. Störst andel av befolkningen tittar 
på TV runt klockan 21. TV-tittande upptar på kvällstid en majoritet 
av den fria tiden.  

Vid klockan 22 har ungefär 30 procent gått till sängs och en timme 
senare nästan 60 procent. Klockan 23.30 runt 75 procent. Det sker 
således en dramatisk förändring i antalet vakna personer på en och 
en halv timme på kvällen. När vi går och lägger oss på kvällen 
påverkas av när vi ska stiga upp på morgonen. Att tillgodose sömn-
behovet är viktigt och i förlängningen en förutsättning för att vi ska 
vara rustade för kommande dagars utmaningar. 

Arbete, såväl förvärvsarbete som hemarbete, utförs i regel på dagtid. 
Diagrammen visar hur mycket tid det obetalda hemarbetet tar i 
anspråk en genomsnittlig dag. Kläder måste tvättas, gräsmattan 
klippas och barnen måste tas om hand med allt vad det innebär.  
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Diagram 3.5–3.6 
Andel kvinnor och män som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig dag år 2010/11. Befolkningen 15–84 år. Alla dagar 

Kvinnor 

 

Män 

 
 

Även om diagrammen för kvinnor och män i stort ser identiska ut 
går det att skönja vissa skillnader. En större andel kvinnor än män 
utför någon form av hemarbete stora delar av dagen. Det är istället 
en större andel män än kvinnor som förvärvsarbetar under dagen 
och på så sätt får betalt för sina insatser. Runt klockan 16 på efter-
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middagen minskar andelen förvärvsarbetande män. Kvinnors arbete 
slutar något senare och först runt klockan 17 är 50 procent av kvin-
norna klara med dagens förvärv.  

Precis som tidigare nämnts skiljer sig dygnsrytmen mellan olika 
dagar. I diagram 3.7–8 och 3.9–10 visas samma typ av mönster men 
för en genomsnittlig vardag och för en genomsnittlig veckoslutsdag.  

Diagram 3.7–3.8 
Andel kvinnor och män som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig vardag år 2010/11. Befolkningen 15–84 år. Vardagar 
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De allra flesta som förvärvsarbetar i Sverige gör det på vardagar. 
Med tanke på det är det inte så konstigt att den genomsnittliga 
vardagen domineras av arbetsrelaterade aktiviteter och då framför 
betalt förvärvsarbete. Skillnaderna mellan könen är endast margi-
nella bortsett från att en större andel män förvärvsarbetar.  

På vardagarna finns ett tydligare mönster för när befolkningen intar 
lunch. Runt klockan 12 faller andelarna för de arbetsrelaterade 
aktiviteterna till förmån för intag av måltid. En orsak till det är att 
arbetsgivaren i många fall reglerar under vilka tider lunch bör intas.  

Eftersom vi på vardagarna i huvudsak arbetar på dagtid ser kväl-
larna i stort lika ut för kvinnor och män även om en större andel 
män har avslutat sina arbetsrelaterade aktiviteter tidigare än ande-
len kvinnor. 

På helgen ser dygnsrytmen helt annorlunda ut. Naturligtvis av 
samma orsaker som tidigare nämnts, att vi förvärvsarbetar främst 
på vardagarna. Helgen ägnas i många fall istället åt att återhämta 
och att ta vara på den fria tiden.  

Ett rimligt antagande är att visst hemarbete ofta utförs på vecko-
sluten. Gräset ska klippas och huset ska målas om. Storstädningen 
påbörjas och kanske lägger man lite mer kärlek till helgens måltider. 
Veckans familjemys förbereds! 
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Diagram 3.9–3.10 
Andel kvinnor och män som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig veckoslutsdag år 2010/11. Befolkningen 15–84 år. 
Veckoslutsdagar 

Kvinnor 
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Klockan 8, en genomsnittlig veckoslutsdag, sover ungefär 60 procent 
av befolkningen. 12 procent av kvinnorna utför vid den tiden någon 
form av hemarbete jämfört med nio procent av männen. Hemarbetet 
koncentreras även på veckosluten till dagtid. Runt klockan 12 är 
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andelen som utför någon form av arbetsrelaterad aktivitet som störst. 
Det gäller för både kvinnor och män. Det är dock en större andel 
kvinnor än män som arbetar. Fyra timmar senare, klockan 16, utför 
ungefär 45 procent av kvinnorna och strax under 40 procent av män-
nen en arbetsrelaterad aktivitet. Omkring klockan 18 ökar andelen 
av befolkningen som intar någon form av måltid. Måltidsmönstret 
är något mer tydligt på helgerna. 

Generellt är det en större andel män som tittar på TV vid de allra 
flesta tidpunkter på dagen. Skillnaden är större på veckosluten. 

Noterbart är också att datoranvändandet och då främst surfandet på 
Internet inte skiljer sig nämnvärt varken mellan könen eller mellan 
typ av veckodag. Surfandet sker dessutom jämnt över dagen.  

Några korta internationella jämförelser 
Då exempelvis geografiska, kulturella och politiska faktorer påver-
kar befolkningens möjligheter att fördela dygnets timmar på olika 
aktiviteter är det intressant att jämföra tidsanvändningsdata länder 
emellan. Syftet med detta korta avsnitt är att visa på skillnader 
länder emellan när det gäller breda aktivitetsgrupper. Att jämföra 
svenska kvinnors och mäns tidsanvändning med kvinnor och män i 
andra länder skapar möjlighet att sätta den svenska tidsanvänd-
ningen i ett sammanhang. Hur jämställda är den svenska befolk-
ningen egentligen utifrån ett internationellt perspektiv?  

Nedan följer jämförbara så kallade tempogram för kvinnor och män 
från Sverige, Finland, Frankrike och Spanien4. Med hjälp av dessa 
tempogram synliggörs eventuella skillnader i tidsanvändning 
mellan ländernas befolkningar. Observera att tempogrammen och 
följande jämförelser avser resultat från olika undersökningsperioder. 

Precis som tidigare konstaterats angående undersökningen år 
2010/11, så förekom vissa skillnader mellan svenska kvinnors och 
mäns genomsnittliga dag även år 2000/01. Även om kurvorna i första 
anblicken ter sig identiska. En större andel män förvärvsarbetade 
stora delar av dagen samtidigt som en större andel kvinnor hem-

                                                      
4 Åren kring 2000 genomfördes ett flertal tidsanvändningsundersökningar runt om i 
Europa. Data från dessa undersökningar är i det stora hela jämförbara då de har sin 
grund i de guidelines som framtagits av Eurostat i syfte att harmonisera de tids-
användningsundersökningar som genomförs inom EU. Dessa data har därefter 
samlats i databas som administreras av Statistiska centralbyrån, Sverige. För mer 
info se: www.scb.se/le0103 
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arbetade. Sett till de personliga behoven och den fria tiden var skill-
naderna inte lika tydliga. Exempelvis förvärvsarbetade cirka 50 pro-
cent av männen klockan 10.30. Andelen förvärvsarbetande kvinnor 
var då ungefär 40 procent. Samma tid hemarbetade cirka 25 procent 
av kvinnorna men endast 15 procent av männen. 

Diagram 3.11–3.12 
Andel kvinnor och män i Sverige som utövat aktiviteter vid olika 
tidpunkter en genomsnittlig dag år 2000/01. Befolkningen 20–64 år. 
Alla dagar. 
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I Finland var situationen ungefärligen densamma år 1999/2000. En 
större andel män än kvinnor förvärvsarbetade, samtidigt som ande-
len kvinnor som hemarbetade var större än andelen män vid varje 
enskild tidpunkt. Klockan 10.30 förvärvsarbetade cirka 45 procent 
av männen och 35 procent av kvinnorna. Nästan 30 procent av kvin-
norna hemarbetade samma klockslag men endast ungefär 15 pro-
cent av männen. 
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Diagram 3.13–3.14 
Andel kvinnor och män i Finland som utövat aktiviteter vid olika 
tidpunkter en genomsnittlig dag år 1999/2000. Befolkningen 20–64 år. 
Alla dagar. 
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Den franska undersökningen visade på stora skillnader jämfört med 
de nordiska länderna. Störst andel (cirka 30 procent) förvärvsarbet-
ande kvinnor var det kring 10.30 en genomsnittlig dag. Motsvarande 
tid förvärvsarbetade ungefär 45 procent av männen. Nästan 50 pro-
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cent av kvinnorna hemarbetade strax innan lunchtid, endast 25 pro-
cent av männen. 

Diagram 3.15–3.16 
Andel kvinnor och män i Frankrike som utövat aktiviteter vid olika 
tidpunkter en genomsnittlig dag år 1998/99. Befolkningen 20–64 år. 
Alla dagar 
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Noterbart för Frankrike är de tydliga tidpunkterna för intag av mål-
tider som ingår i kategorin Personliga behov. Vid en viss tidpunkt 
mellan klockan 12 och 13 åt nästan 60 procent av kvinnorna lunch, 
över 60 procent av männen. Samma mönster syns kring klockan 20 
då kvällsmålet intas. Det ska tilläggas att även andra aktiviteter än 
måltider ingår i denna kategori. Dessa mönster är inte lika tydliga 
för Sverige eller Finland. 

Jämförs svensk tidsanvändning med den i Spanien framkommer än 
tydligare skillnader. Dels så förskjuts dygnets vakna aktiviteter 
framåt i tiden. Spanjorerna vaknar senare och lägger sig senare. Den 
mest slående skillnaden är den mellan spanska kvinnors och mäns 
hemarbete. Sett över olika tidpunkter på dagen är det endast några 
få procent av männen som hemarbetar. Störst andel män hemarbetar 
på förmiddagen runt klockan 11 då ungefär 15 procent utför någon 
form av hemarbete. 
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Diagram 3.17–3.18 
Andel kvinnor och män i Spanien som utövat aktiviteter vid olika 
tidpunkter en genomsnittlig dag år 2002/03. Befolkningen 20–64 år. 
Alla dagar 
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Även i Spanien finns perioder då en stor andel av befolkningen åt 
mat eller utförde någon annan form av personliga behov, exempel-
vis en kort siesta. 

Utifrån dessa visuella jämförelser ser det onekligen ut som att 
svenskarna är mer jämställda än kvinnor och män i exempelvis 
Frankrike och Spanien. Åtminstone utifrån resonemanget att 
fördelningen av det obetalda hemarbetet ska vara jämnt fördelat. 
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4 Arbete – inte bara jobb 
Alla arbetar. I vart fall de allra flesta utför varje dag någon typ av 
aktivitet som kan klassificeras som produktivt arbete. Många tänker 
säkert att arbete innebär att man har en anställning eller kanske 
driver ett eget företag. Att arbete genererar någon form av ersätt-
ning helt enkelt. Denna typ av betalt arbete benämns vidare i rap-
porten som förvärvsarbete. Men är det endast förvärvsarbete som 
kan räknas som arbete? Nej, inte i ett vidare perspektiv. Många av 
de aktiviteter som utförs av befolkningen kring hus och hem kan 
också kategoriseras som produktivt arbete även om de utförs utan 
ersättning, enligt vad som i teorin kallas för tredjepartskriteriet5. I 
rapporten kallar vi denna form av arbete för hemarbete och faktum 
är att denna typ av obetalt produktivt arbete är omfattande. En 
oerhörd mängd hemarbete utförs av kvinnor och män, av barn och 
äldre varje dag året runt. Vi lagar mat, vi städar, målar hus, klipper 
gräs och tar hand om våra nära och kära.  

I själva verket kan ju de olika hemarbetsaktiviteterna, istället för att 
vi själva utför dem, införskaffas på marknaden. Vi köper varor och 
tjänster som minskar vårt obetalda hemarbete helt enkelt. Kanske 
vill man frigöra tid som istället kan ägnas åt förvärvsarbete eller åt 
någon form av fritidsaktivitet. I mataffären köper vi exempelvis en 
färdiggjord rödvinssås istället för att själva ägna dyrbar tid åt att 
hacka, vispa och reducera. Vi betalar för att någon annan ska städa 
våra hem eller ta hand om våra bilar. Hushållen tar varje dag beslut 
kring avvägningen mellan tid och pengar. Även om de enskilda 
hushållen har olika förutsättningar kring detta ställningstagande så 

                                                      
5 Det så kallade tredjepartkriteriet introducerades av Margarete Reid (Reid, M.G. 
(1934), Economics of Household Production. New York, Wiley and Sons s.11) och 
har med tiden använts av många forskare med och utan modifieringar. 
Hawrylyshyn (1978, Statistics Canada 1995) definierar gränsen för produktion som 
”those economic services produced in the household and outside the market, but 
which could be produced by a third person hired on the market without changing 
their utility to members of the household.” Enligt Hill (1979, Statistic Canada 1995) 
är genererar produktiva aktiviteter output som kan användas i utbyte mot annan 
vara eller tjänst. Goldschmidt-Clermont (1994) konstaterar angående tredjeparts-
kriteriet att en aktivitet kan anses produktiv om varan/tjänsten kommer till nytta 
för någon annan än den som producerade varan/tjänsten. Chadeau (1992) säger att 
produktiva aktiviteter genererar varor och tjänster som i praktiken skulle kunna 
tillhandahållits av annan ekonomisk enhet.  
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har hushållen överlag i dagens Sverige en större valfrihet än tidigare 
kring hur fördelningen av det betalda och obetalda arbetet ska orga-
niseras.  

Slår vi ihop betalt förvärvsarbete med det obetalda hemarbetet får vi 
vad som i rapporten kallas för totalt arbete. Ur ett jämställdhetsper-
spektiv är det totala arbetet en central fråga. Förvärvsarbete liksom 
obetalt hemarbete är en förutsättning för samhällsekonomin och 
välfärden i stort. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken 
är att kvinnor och män ska ha samma makt till att forma samhället 
och sina egna liv6. Två av de uppsatta delmålen är direkt kopplade 
till just fördelningen mellan obetalt och betalt arbete. Det ena delmå-
let avser ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut. Det andra delmålet avser en 
jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor 
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att 
ge och få omsorg på lika villkor. 

Ur ett historiskt perspektiv har en stor del av det obetalda hemarbe-
tet utförts av kvinnor då män istället har förvärvsarbetat och fått 
betalt för sina insatser. I någon mening har därför kvinnorna tradi-
tionellt till viss del varit beroende av männen och deras framgångar 
på arbetsmarknaden. Balansen i den ekonomiska jämställdheten 
påverkas därför av hur hushållen väljer att dela upp det totala 
arbetet. Obalans mellan könen när det gäller fördelningen av det 
obetalda hemarbetet indikerar att kvinnor och män inte har samma 
förutsättningar till arbete och utbildning, i förlängningen till ekono-
misk självständighet. Det kan exempelvis omfatta storleken på pen-
sionen där låg andel förvärvsarbete ger en lägre pension, det vill 
säga en sämre förutsättning till ekonomisk självständighet livet ut.  

Tidsanvändningsundersökningens resultat ger en unik möjlighet att 
studera utvecklingen mot ett mer jämställt Sverige utifrån rege-
ringens uppsatta delmål för jämställdhetsarbetet. 

 

 

                                                      
6 www.regeringen.se (120515) 

http://www.regeringen.se/
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5 Arbete – en totalbild 
Hur mycket arbetar vi då i dagens Sverige? Utifrån resonemanget 
att aktiviteter som exempelvis att laga mat och städa, räknas som 
produktivt arbete så arbetade den genomsnittlige svensken ungefär 
en tredjedel av det genomsnittliga dygnet år 2010/11. Detta gäller 
för båda könen, se diagram 5.1. Kvinnor och män bidrar alltså lika 
mycket till den totala produktionen i samhället om än på olika sätt. 
Män får i större utsträckning än kvinnor betalt för sitt arbete.  

Skillnaden i obetalt arbete minskar 
Även om den totala arbetstiden har minskat något sedan början av 
nittiotalet förefaller det som om den genomsnittliga kvinnan och 
mannen utför ungefär lika mycket arbete ett genomsnittlig. Resulta-
ten visar endast på marginella skillnader mellan könen. Den stora 
skillnaden består istället av hur det totala arbetet fördelas mellan 
obetalt hemarbete och betalt förvärvsarbete.  

Mellan år 1990/91 och 2000/01 minskade det totala arbetet med 
ungefär 40 minuter i genomsnitt för kvinnor och ungefär en halv-
timme för män. Det intressanta är att skillnaden beror på olika saker 
för kvinnor och män. Kvinnornas minskade arbetstid beror i nästan 
helt och hållet på minskat hemarbete. När det gäller mäns minskade 
arbetstid förklaras det istället av minskat förvärvsarbete.  
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Diagram 5.1 
Genomsnittligt antal arbetade timmar totalt per dygn år 1990/91, 
2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. 
Alla dagar. Timmar per dygn 

 
 

Jämför man resultaten från de två senaste undersökningarna så är 
den totala arbetstiden ungefär densamma, likaså skillnaderna 
mellan könen. Män arbetade ungefär 18 minuter mer än kvinnor i 
början av millenniet. År 2010/11 är skillnaden ungefär 10 minuter. 
Dock kan nu ett nytt mönster skönjas. Kvinnor förvärvsarbetar 30 
minuter mer medan män istället ägnar 10 minuter mer åt obetalt 
hemarbete. Eftersom den totala arbetstiden för både kvinnor och 
män i praktiken är densamma som för tio år sedan så innebär det då 
att kvinnor samtidigt minskar sitt hemarbetande med 23 minuter 
och män sitt förvärvsarbetande med ungefär 13 minuter. Bortsett 
från den sistnämnda förändringen är skillnaderna statistiskt signifi-
kanta (se tabell 5.1). Då vi tidigare konstaterat att den totala arbe-
tade tiden för både kvinnor och män har minskat med mer än 30 
minuter i genomsnitt trots att exempelvis kvinnor förvärvsarbetar 
mer idag än början av nittiotalet innebär det en kraftig minskning av 
kvinnors hemarbete. Den genomsnittliga kvinnan ägnar idag drygt 
en timme mindre per dag åt obetalt arbete jämfört med för tjugo år 
sedan. I sammanhanget är det en stor förändring.  

Om det minskade hemarbetet är en konsekvens av att kvinnor lägger 
mer tid på förvärvsarbete eller om det minskade hemarbetet är en 
förutsättning för ökad förvärvsarbetstid är svårt att besvara utifrån 
undersökningens resultat. Kanske är det en kombination av effekti-
viserat hemarbete och av en ökad jämställdhet mellan könen som i 
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förlängningen möjliggör ett ökat deltagande i förvärvsarbetet för 
kvinnor. Resultaten visar hur som helst att det är en större andel 
kvinnor som förvärvsarbetar idag än tidigare.  

Tabell 5.1 
Genomsnittlig tid för förvärvsarbete, totalt och hemarbete, (timmar 
och minuter), andel utövare (procent) samt genomsnittlig tid för 
utövare av aktiviteter år 2010/11 samt förändring (diff.) Sedan 2000/01 
och 1990/91 i minuter, efter kön. Befolkningen 20–64 år. September 
t.o.m. maj. Alla dagar 

  Genomsnitt Andel utövare Genomsnitt för utövare 

  Tid diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

% diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

Tid diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

Kvinnor 
 

Förvärvs- 
arbete, totalt 4,20 30 27 53 5 4 7,43 2 14 

 

Hemarbete, 
totalt 3,44 -23 -63 98 -1 -1 3,50 -20 -62 

Män 
 

Förvärvs- 
arbete, totalt 5,17 -13 -36 59 -2 -4 8,15 -6 -26 

 

Hemarbete, 
totalt 2,57 10 3 93 1 -1 3,11 10 5 

Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
 

Att kvinnors hemarbete, i relation till det totala arbetet, har minskat 
syns tydligt i diagram 5.2. I början av nittiotalet utgjorde hemarbete 
cirka 55 procent av kvinnors totala arbete. Tjugo år senare är 
motsvarande andel 46 procent. Andelen hemarbete har för män gått 
från ungefär 33 procent till 36 procent. I sammanhanget en relativt 
liten förändring. Det förefaller alltså som att hemarbetet tenderar att 
jämnas ut mellan könen. Låt vara att det är kvinnors minskade 
hemarbetstid som har störst betydelse för den utjämningen.  

Förvärvsarbetet utgör ungefär två tredjedelar av männens totala 
arbete. Ett förhållande som inte förändras särskilt mycket över tiden 
även om man möjligen kan skönja ett litet trendbrott i de senaste 
resultaten i och med mäns ökande engagemang i hemarbetet.  
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Diagram 5.2 
Fördelning mellan förvärvsarbete och hemarbete år 1990/91, 2000/01 
och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Alla dagar. 
Procent 

 
 

Stor skillnad beroende på familjesituation 
Fördelningen mellan obetalt och betalt arbete skiljer sig beroende på 
vilken fas i livet en person befinner sig. En uppdelning på livscykel-
grupper synliggör detta på ett tydligt sätt7. Precis som man kan 
föreställa sig är det föräldrar som arbetar mest det genomsnittliga 
dygnet och faktum är att männens arbetstid förändras mest i och 
med att barn tillkommer hushållet. Den genomsnittliga 
småbarnsmamman ägnar i genomsnitt 3 timmar och 15 minuter mer 
åt arbete än ensamstående och barnlösa kvinnor i åldern 20–44 år. 
Motsvarande skillnad för män är hela 4 timmar och 30 minuter. 

Noterbart är att papporna förvärvsarbetar mer i genomsnitt än män 
utan barn. Exempelvis förvärvsarbetar den sammanboende små-
barnspappan mer än en timme mer per dygn än en sammanboende 
och barnlös man i åldern 20–44 år. Samtidigt tillkommer en hel del 
nya aktiviteter inom hemarbetet.  

  

                                                      
7 Se bilaga 4, tabell B:7a. 
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Jämför man föräldrarna sinsemellan så ägnar småbarnspapporna 
hela 75 minuter mer per dygn åt totalt arbete än småbarnsmam-
morna. En slutsats av detta skulle kunna vara att den ökning av 
hemarbetet som uppstår i och med att man får barn inte resulterar i 
minskat förvärvsarbete i samma omfattning för män. Skillnaden 
indikerar också i förlängningen att mammorna tillbringar mer tid 
hemma med barnen än papporna. Ett ytterligare stöd för detta 
resonemang är att skillnaden mellan föräldrarna tenderar att för-
svinna i och med att barnen växer upp. Skillnaden i totalt arbete 
mellan föräldrar i hushåll där det yngsta barnet är minst 7 år är i 
själva verket marginell (4 minuter). Mammor i denna livscykelgrupp 
förvärvsarbetar i genomsnitt nästan två timmar mer per dygn 
jämfört med småbarnsmammorna medan det inte är någon tydlig 
skillnad mellan småbarnspappan och äldrebarnspappan.  

Det kan förstås finnas andra förklaringar till att föräldrar förvärvs-
arbetar mer än dem utan barn. En tänkbar delförklaring är att man 
medvetet väljer att försöka utöka familjeskaran först då man har ett 
jobb. Något som talar för denna tanke är att det är en större andel 
som förvärvsarbetar bland papporna än i övriga grupper.    

Kraftiga förändringar för småbarnsmammorna 
Vi har tidigare konstaterat att kvinnors hemarbete har minskat kraf-
tigt sedan nittiotalet. Frågan är då om detta gäller för alla livscykel-
grupper? Faktum är att det skiljer en hel del mellan de olika grup-
perna (se tabell 5.2). I exempelvis gruppen barnlösa och 
ensamstående kvinnor i åldersgruppen 20–44 år uppvisas ingen 
signifikant förändring. Samtidigt har småbarnsmammorna minskat 
sitt hemarbete med hela 90 minuter per dygn. Det handlar dock inte 
om att småbarnsmammorna minskat sitt totala arbete med en och en 
halv timme per dygn. 55 av dessa 90 minuter har ersatts av 
förvärvsarbete. Att förvärvsarbetstiden ökat med nästan en timme 
per dygn har sin delförklaring i att det helt enkelt är en större andel 
sammanboende småbarnsmammor som förvärvsarbetar nu än tidigt 
nittiotal. 
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Tabell 5.2 
Genomsnittlig tid för förvärvsarbete, totalt och hemarbete, totalt 
(timmar och minuter), andel utövare (procent) samt genomsnittlig tid 
för utövare av aktiviteter år 2010/11 samt förändring (diff.) sedan 
1990/91 i minuter, efter kön och familjecykel. Befolkningen 20–64 år. 
September t.o.m. maj. Alla dagar 

  Förvärvsarbete, totalt 

  Genom- 
snitt 

Andel  
utövare 

Genomsnitt för 
utövare 

  Tid Diff. % Diff. Tid Diff. 

Barnlösa 20–44 år  Kvinnor 3,37 -51 46 -8 7,27 -37 
ensamstående Män 4,21 -59 46 -11 8,52 2 
Barnlösa 20–44 år  Kvinnor 4,30 6 53 1 7,55 19 
sammanboende Män 5,03 -48 56 -8 8,21 -7 
Sammanboende  Kvinnor 3,37 55 49 11 6,50 -10 
småbarnsföräldrar Män 6,08 -16 71 5 8,09 -47 
Ensamstående  Kvinnor .. .. .. .. .. .. 
småbarnsföräldrar Män .. .. .. .. .. .. 
Sammanboende föräldrar  Kvinnor 5,20 40 63 3 8,11 46 
(barn min. 7 år) Män 6,14 -26 68 -4 8,10 -20 
Ensamstående föräldrar  Kvinnor 5,10 15 66 7 7,41 -24 
(barn min. 7 år) Män .. .. .. .. .. .. 
Barnlösa 45–64 år  Kvinnor 4,21 42 52 6 7,51 33 
sammanboende Män 5,33 2 61 1 8,26 -6 
Barnlösa 45–64 år  Kvinnor 4,52 32 58 6 7,48 -26 
ensamstående Män 4,03 -52 51 -5 7,16 -46 

 

  Hemarbete, totalt 

  Genom- 
snitt 

Andel  
utövare 

Genomsnitt för 
utövare 

  Tid Diff. % Diff. Tid Diff. 

Barnlösa 20–44 år  Kvinnor 2,24 -12 96 -1 2,30 -11 
ensamstående Män 1,37 -30 86 -5 1,52 -28 
Barnlösa 20–44 år  Kvinnor 2,38 -39 94 -3 2,47 -35 
sammanboende Män 2,17 -21 90 -4 2,32 -16 
Sammanboende  Kvinnor 5,37 -90 99 0 5,40 -89 
småbarnsföräldrar Män 4,20 40 98 2 4,27 36 
Ensamstående  Kvinnor .. .. .. .. .. .. 
småbarnsföräldrar Män .. .. .. .. .. .. 
Sammanboende föräldrar  Kvinnor 3,59 -48 99 0 4,02 -47 
(barn min. 7 år) Män 3,09 15 96 2 3,16 13 
Ensamstående föräldrar  Kvinnor 3,57 -28 99 1 4,00 -31 
(barn min. 7 år) Män .. .. .. .. .. .. 
Barnlösa 45–64 år  Kvinnor 3,48 -48 98 0 3,53 -48 
sammanboende Män 2,58 -2 93 -2 3,11 0 
Barnlösa 45–64 år  Kvinnor 3,03 -48 99 1 3,05 -50 
ensamstående Män 3,19 23 97 0 3,25 25 

Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. Kursiv text anger att 
förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. ".." anger att skattningen är för osäker 
(medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
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Samtidigt som de sammanboende småbarnsmammorna minskat sitt 
hemarbete så rycker papporna in istället. Denna grupp är den enda 
som uppvisar en signifikant ökning av denna aktivitet. Hela 40 
minuter mer per dygn ägnar de sammanboende småbarnspapporna 
åt att ta hand om hem och familj jämfört med för tjugo år sedan.  

Långa arbetsdagar för många 
Genomsnittlig tid för olika aktiviteter avslöjar inte fördelningen 
inom de olika redovisningsgrupperna. Arbetar alla lika mycket eller 
är det kanske många som jobbar mycket och få som jobbar lite? 
Genom att dela in kvinnor och män i grupper utifrån hur mycket de 
arbetar en genomsnittlig dag skapas en överblick av hur fördel-
ningen ser ut bakom den genomsnittliga tiden. Nedanstående dia-
gram visar tiden för totalt arbete en genomsnittlig vardag för kvin-
nor respektive män och även hur den totala arbetstiden har föränd-
rats sedan nittiotalet. Generellt sett visar statistiken på relativt små 
förändringar sedan den första undersökningen. Precis som då 
arbetar störst andel kvinnor och män mellan 12 och 13 timmar en 
genomsnittlig vardag år 2010/11. Det kan låta som en anmärknings-
värd siffra men förklaras av att de allra flesta kombinerar förvärvs-
arbete med hemarbete den genomsnittliga vardagen. Föräldralediga 
och andra personer som av olika anledningar inte förvärvsarbetar 
kan även de i många fall redovisa en stor mängd arbete även om det 
då uteslutande handlar om hemarbete av olika slag.   
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Diagram 5.3–5.4 
Fördelning av tid för totalt arbete inkl. studier år 1990/91, 2000/01 och 
2010/11. Kvinnor och män 20–64 år. September t.o.m. maj. Vardagar. 
Timmar per dygn. Procent 

Kvinnor 

 

Män 

 
 

Vid en snabb jämförelse mellan staplarna för kvinnor och män ser 
det ut att vara endast marginella skillnader dem emellan. Tittar man 
närmare synliggörs ändå vissa olikheter. Det är exempelvis en större 
andel män än kvinnor som arbetar mer än 14 timmar per dygn. 
Samtidigt är det en större andel män som arbetar få timmar per 
dygn. Även om skillnaderna är små så indikerar de möjligen att 
män i högre utsträckning än kvinnor lägger mindre tid på hem-
arbetet i genomsnitt.  
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Kvinnors arbete mer jämnt fördelat över veckans 
alla dagar  
Om man utifrån ovanstående diagram ackumulerar andelarna och 
dessutom skiljer mellan vardagar och veckoslutsdagar så tydliggörs 
de olikheter i tid räknat som föreligger mellan kvinnors och mäns 
arbete. Precis som konstaterades redan i undersökningen år 2000/01 
indikerar data att män koncentrerar sitt arbete till vardagarna. 
Kvinnors arbete fördelar sig mer jämnt över veckans alla dagar. På 
veckosluten arbetar hälften av alla män över 5 timmar per dygn. 
Hälften av kvinnorna arbetar mer än 5 timmar och 30 minuter per 
dygn. På vardagarna är situationen den omvända. Hälften av alla 
män arbetar strax under 11 timmar eller mer och hälften av alla 
kvinnor över 10 timmar per dygn i genomsnitt. Att män koncentre-
rar sitt arbete till vardagarna innebär också i praktiken att de har 
mer ledig tid på veckosluten än kvinnor.  

Diagram 5.5 
Arbetsdagens längd år 2010/11 efter kön. Kumulativ fördelning av tid 
för totalt arbete. Befolkningen 20–64 år. Vardagar respektive 
veckoslut. Timmar per dygn. Procent 

 
 

Noterbart är att kurvorna för kvinnor och män sammanstrålar på 
veckosluten för de som arbetar 9 timmar eller mer, vilket i praktiken 
endast motsvarar cirka 15 procent av befolkningen. Andelen som 
har långa arbetsdagar, i sammanhanget mer än 13 timmar, skiljer sig 
däremot mellan könen på vardagarna. Mellan 15 och 20 procent av 
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alla män arbetar 13 timmar eller mer en genomsnittlig vardag. 
Motsvarande siffra för kvinnor är strax över 10 procent.  

Tittar man på motsvarande kurva för sammanboende föräldrar (dia-
gram 5.6) framkommer små skillnader jämfört med tidigare dia-
gram. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de sammanboende 
föräldrarna är inkluderade i diagram 5.5. Skulle de ha exkluderats 
från diagrammet skulle skillnaderna varit större.  

Diagram 5.6 
Arbetsdagens längd år 2010/11 efter kön. Kumulativ fördelning av tid 
för totalt arbete. Sammanboende föräldrar med hemmavarande barn 
under 18 år. Vardagar respektive veckoslut. Timmar per dygn. Procent 

 
 

Först kan vi åter konstatera att föräldrar har mer att göra än andra 
en genomsnittlig dag. Hälften av alla sammanboende mammor 
arbetar 11 timmar eller mer en genomsnittlig vardag. Det är nästan 
en timme mer per dygn än hela gruppen kvinnor. Ungefär samma 
skillnad gäller för papporna.  

Mer jämställt? 
Att den totala arbetstiden minskat med över en halvtimme per dygn 
sedan början av nittiotalet för både kvinnor och män, är i samman-
hanget en stor och betydande förändring. Hur kommer det sig då att 
det totala arbetet minskat så pass mycket?  
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När det gäller gruppen män har vi sett att förändringen förklaras av 
ett minskat förvärvsarbete. Det är helt enkelt en mindre andel av 
männen som förvärvsarbetar 2010 jämfört med för 20 år sedan. 
Dessutom har den genomsnittliga förvärvsarbetstiden minskat med 
cirka 25 minuter per dygn för de som verkligen har förvärvsarbetat. 
Sett till det totala hemarbetet så är det marginella skillnader i 
andelen utövare men även i den genomsnittliga tiden för de som 
verkligen hemarbetat. Mäns minskade totalarbetstid förklaras därför 
helt och hållet av ett genomsnittligt minskat förvärvsarbetande. För 
kvinnor däremot förklaras istället den ökade genomsnittliga tiden 
på förvärvsarbete främst av att det är en större andel kvinnor som 
förvärvsarbetat. Statistiken indikerar också att den genomsnittliga 
förvärvsarbetstiden för de som verkligen har förvärvsarbetat, ökat 
något sedan nittiotalet.  

Att kvinnor i genomsnitt har minskat sin totala arbetstid har därför 
med ett minskat hemarbetande att göra. Som vi sett tidigare har 
gruppen kvinnor i genomsnitt minskat sitt hemarbetande med över 
en timme per dygn. Hur förklaras då det? Snabbare och effektivare 
tvättmaskiner, bättre dammsugare och spisar med högre effekt 
skulle kunna vara en del av förklaringen till det minskade hemarbe-
tet. Likaså attitydförändringar och nya valmöjligheter i hur hem-
arbetandet kan utföras är faktorer som påverkar mängden hem-
arbete. Vi utför helt enkelt inte hemarbetet på samma sätt som 
tidigare. Vi manglar inte lakanen, vi våttorkar inte golven och lagar 
inte längre mat från grunden i samma utsträckning som tidigare. 
Istället för att själv fundera på vad man ska äta och därefter själv 
inhandla matvarorna kan man idag få matvarorna levererade direkt 
till dörren med tillhörande recept. Detta gäller förstås även städning 
och underhåll av hus och hem då många hushåll idag har möjlighet 
att göra avdrag för så kallade hushållsnära tjänster. Även om 
huvuddelen av hushållen inte nyttjar dessa nya möjligheter så finns 
det anledning att tro att det finns en vilja att minska mängden arbete 
till förmån för andra former av aktiviteter i de fall hushållet har 
möjlighet till det. 

Utifrån målsättningen att kvinnor och män ska fördela det obetalda 
arbetet lika så indikerar statistiken att kvinnor och män är mer 
jämställda idag än tidigare. Kvinnor minskar sitt hemarbetande 
samtidigt som män åtminstone ägnar lika mycket tid åt det som 
tidigare. Detta minskade hemarbete har i sin tur gett möjlighet till 
ett ökat förvärvsarbetande, något som i förlängningen påverkar det 
andra målet om ekonomisk självständighet livet ut. Noterbart är att 
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det är just kvinnorna som främst förändrat sitt totala arbetande till 
något som kan ses som en anpassning till mäns totala arbetstid. 

I följande kapitel går vi något djupare in på aktiviteterna förvärvs-
arbete respektive hemarbete. 
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6 Förvärvsarbete – betalt arbete 
Först och främst ska genomsnittligt antal timmar som ägnas åt för-
värvsarbete inte jämföras med den statistik som produceras i den 
officiella Arbetskraftsundersökningen (AKU). De båda undersök-
ningarna mäter förvärvsarbete på olika sätt. För att samla in data till 
AKU används telefonintervjuer till skillnad från Tidsanvändnings-
undersökningen som bygger på dagboksinformation. Dessutom 
avses olika tidsperioder. I AKU är det bestämda undersöknings-
veckor och i TA slumpmässigt utvalda dagar. De olika undersök-
ningarna har dessutom olika syften.  

Bruttotid och nettotid 
Det ska också nämnas att förvärvsarbetstid mäts något annorlunda 
än hemarbetstid. De utvalda personerna har ombetts att notera 
mellan vilka tidpunkter de förvärvsarbetar, inte vad de i praktiken 
gör då de förvärvsarbetar. Aktiviteter under arbetsdagen, som inte 
kan räknas som förvärvsarbete i ordets rätta bemärkelse, räknas 
ändå som förvärvsarbete i tidsanvändningsundersökningen. Det 
innebär alltså att aktiviteter som exempelvis att ringa privata samtal, 
surfa på nätet och utföra diverse privata ärenden under arbetstid 
döljs i statistiken. Det är vad som kan benämnas som bruttoarbetstid 
som mäts. Den faktiska arbetstiden tenderar därför att överskattas i 
viss mån. Jämfört med mätningar av hemarbetet så skulle exempel-
vis episoder av strösurfande, under tiden man väntar på att lyfta ut 
söndagssteken ur ugnen, räknas som fri tid och inte som en del av 
hemarbetet. Hemarbetstiden speglar därför mer vad som kan kallas 
för nettotid.  

Sysselsatta  
Andel sysselsatta och andelen med heltidsanställning i de tre tids-
användningsundersökningarna är två viktiga faktorer som måste tas 
i beaktning när man tolkar och jämför kvinnors och mäns genom-
snittliga tid för förvärvsarbete. Genomsnittsåldern i gruppen är en 
annan faktor som kan tänkas påverka nivåerna på skattningarna. 
Många tabeller och diagram i detta kapitel bygger på genomsnitts-
värden som inte tar hänsyn till de underliggande skillnader som 
finns mellan grupperna och undersökningsomgångarna.  



Förvärvsarbete – betalt arbete Nu för tiden 

48 Statistiska centralbyrån 

När det gäller andel sysselsatta personer så skiljer det en hel del 
mellan könen men även mellan de olika undersökningsomgångarna. 
Det är generellt en större andel män än kvinnor som har kategorise-
rats som sysselsatta även om andelarna för både kvinnor och män 
har sjunkigt sedan nittiotalet8. 

Tabell 6.1 
Andel sysselsatta år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen  
20–64 år. September t.o.m. maj. Procent 

 Kvinnor Män Totalt 

2010/11 73,1 80,5 76,7 
2000/01 74,6 85,8 80,2 
1990/91 80,5 88,8 84,7 

 

Det är dessutom en relativt stor andel av kvinnorna som arbetar del-
tid även om denna siffra tenderar att variera en del mellan under-
sökningsomgångarna. Till skillnad från kvinnorna så har över 90 
procent av männen i undersökningarna en heltidsanställning9.  

Tabell 6.2 
Andel av de sysselsatta (se tabell 2.3) med heltidsarbete år 1990/91, 
2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. 
Procent 

 Kvinnor Män Totalt 

2010/11 65,4 91,8 78,7 
2000/01 71,8 92,7 83,1 
1990/91 59,2 95,3 78,3 

 

Tittar man på åldersfördelningen bland de sysselsatta personerna 
kan man skönja en viss höjning av genomsnittsåldern för både kvin-
nor och män sedan den första undersökningen. Mellan könen är 
skillnaden marginell.  

                                                      
8 Statistiken bygger på information från telefonintervjun där urvalspersonen själv 
angett sig vara sysselsatt. Som sysselsatt räknas hel- och deltidsanställda, egen-
företagare och jordbrukare/medhjälpande hushållsmedlemmar. 
9 De sysselsatta urvalspersonerna (se not ovan)  har i telefonintervjun fått besvara 
frågan huruvida man har en hel- eller deltidsanställning. I undersökningen år 
1990/91 ställdes inte denna fråga. Deltid motsvarar då en uppgiven arbetstid som 
är mindre än 35 timmar per vecka (enligt intervjufråga). 
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Tabell 6.3 
Sysselsattas genomsnittliga ålder år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. 
Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. År 

 Kvinnor Män Totalt 

2010/11 43 44 43 
2000/01 43 42 42 
1990/91 41 40 41 

 

Män förvärvsarbetar mer än kvinnor  
Män i åldersgruppen 20–64 år ägnar i genomsnitt mer tid åt för-
värvsarbete än kvinnor i samma ålder. Skillnaden är tydligast på 
vardagarna då männen i genomsnitt ägnar nästan 90 minuter mer åt 
förvärvsarbete än kvinnor. På veckosluten är situationen annor-
lunda. Då förvärvsarbetar kvinnor i genomsnitt några minuter mer 
än män. Att män i genomsnitt förvärvsarbetar mer på vardagarna 
beror delvis på kombinationen av att det är en större andel män som 
är sysselsatta samtidigt som kvinnor i högre utsträckning arbetar 
deltid10. Att kvinnor arbetar mer i genomsnitt på helgerna jämfört 
med män kan delvis förklaras av den stora andelen kvinnor inom 
exempelvis vård och omsorg där arbetet fördelas över veckans alla 
dagar istället för att koncentreras på vardagarna.  

  

                                                      
10 Se tabell 6.1 och 6.2 
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Diagram 6.1 
Genomsnittligt tid för förvärvsarbete, totalt år 2010/11. Befolkningen 
20–64 år. September t.o.m. maj. Timmar per dygn 

 
 

Jämför man diagram 6.1 med motsvarande diagram för heltids-
arbetande personer (diagram 6.2) kan man konstatera två saker. För 
det första ökar naturligtvis genomsnittstiden för förvärvsarbete då 
vi bortser från de deltidsanställda. För det andra minskar skillna-
derna mellan kvinnor och män på vardagarna även om män i 
genomsnitt förvärvsarbetar ungefär en timme mer än kvinnor. Detta 
är en direkt effekt av det faktum att det är en större andel kvinnor 
som arbetar deltid. Noterbart är också att skillnaden på den 
genomsnittliga veckoslutsdagen kvarstår. 

Om vi utgår från att den genomsnittliga heltidsanställningen mot-
svarar lika många timmar för både kvinnor och män så är skillnaden 
mellan könen ett resultat av att det är en större andel män som är 
sysselsatta och heltidsarbetande. 
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Diagram 6.2 
Genomsnittligt tid för förvärvsarbete, totalt år 2010/11 efter kön. 
Sysselsatta heltidsarbetande personer 20–64 år. September t.o.m. 
maj. Timmar per dygn 

 
 

Studerar man den genomsnittliga förvärvsarbetstiden för deltids-
arbetande (diagram 6.3) så kan man konstatera att kvinnor kon-
centrerar sitt deltidsarbetande till vardagarna i högre utsträckning 
än män.  

Diagram 6.3 
Genomsnittligt tid för förvärvsarbete, totalt år 2010/11 efter kön. 
Sysselsatta deltidsarbetande personer 20–64 år. September t.o.m. 
maj. Timmar per dygn 
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Ett resonemang om att skillnaden mellan kvinnors och mäns genom-
snittliga förvärvsarbetstid till stor del beror på andelen sysselsatta i 
respektive grupp förutsätter dock att dagboksinformationen visar 
på samma förhållanden när det gäller andelarna kvinnor och män 
som faktiskt har förvärvsarbetat. Tabell 6.4 visar andelen som utövat 
någon form av förvärvsarbete under den specifika mätdagen och 
även dagboksinformationen visar att det är en större andel män som 
förvärvsarbetat på vardagarna samtidigt som det är en något större 
andel kvinnor som arbetar på veckosluten.  

Tittar man på grupperna hel- och deltidsarbetande är förhållandena 
stort sett desamma. Det är endast på veckoslutsdagarna för de 
deltidsarbetande som resonemanget inte riktigt håller. Då är det en 
större andel kvinnor än män som förvärvsarbetat. Ändå är den 
genomsnittliga förvärvsarbetstiden ungefär en halvtimme kortare 
för kvinnor.  

Tabell 6.4 
Andel utövare av förvärvsarbete, totalt år 2010/11. Befolkningen  
20–64 år. September t.o.m. maj. Procent 

  Vardag Veckoslut Alla dagar 

Alla sysselsatta Kvinnor 65 24 53 
 Män 74 22 59 
Alla heltidsarbetande Kvinnor 85 24 67 
 Män 90 24 71 
Alla deltidsarbetande Kvinnor 46 23 39 
 Män 30 17 26 

 

Förändring i förvärvsarbetet 
Jämför man med resultaten från undersökningen i början av nittio-
talet syns tydligt att tiden som ägnas åt förvärvsarbete förändrats 
olika för kvinnor och män. Medan männen har minskat tiden till 
förvärvsarbete med i genomsnitt 36 minuter en genomsnittlig dag så 
har istället kvinnorna ökat denna tid med nästan en halvtimme per 
dygn. Tabellen 6.5 visar även att den faktiska förändringen för kvin-
nor ser ut att ha skett sedan början av 2000-talet då det var små 
förändringar mellan 1990 och 2000. Utvecklingen för männens totala 
genomsnittliga förvärvsarbetstid ser istället ut att förändras i en 
jämnare takt sedan 1990. 
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Tabell 6.5 
Förändring av genomsnittlig tid på förvärvsarbete, totalt sedan  
år 1990/91 efter kön. September t.o.m. maj. Alla dagar. Minuter  
per dygn 

Aktivitet Kvinnor Män 

 diff.  
2000/01 

diff.  
1990/91 

diff.  
2000/01 

diff.  
1990/91 

Förvärvsarbete, m.m. 25 20 -12 -38 
Arbetsresor 5 7 0 1 
Förvärvsarbete, totalt 30 27 -13 -36 

Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
 

Pappor ägnar mest tid åt förvärvsarbete 
Mängden förvärvsarbete beror inte bara på ifall man arbetar heltid 
eller inte utan även på i vilken fas i livet man befinner sig. Tidigare 
diagram jämför grupperna kvinnor och män som helhet och tar 
därmed ingen hänsyn till den variation av livsfaser som föreligger 
inom grupperna.  

Diagram 6.4 
Genomsnittlig tid på förvärvsarbete, totalt år 2010/11 efter kön och 
livscykelgrupp. Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Alla 
dagar. Timmar per dygn 
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Småbarnsmammorna ägnar klart mindre tid åt förvärvsarbete än 
kvinnor i samma åldersgrupp som inte har barn. Papporna för-
värvsarbetar istället betydligt mer än andra män i samma ålders-
grupp. Att småbarnsmammor arbetar mindre än andra kvinnor 
indikerar att mammorna tar ett tydligare kliv ifrån förvärvsarbetet 
än papporna. De mammor som har äldre barn arbetar precis som 
männen något mer än exempelvis sammanboende kvinnor utan 
barn i åldern 20–44 år. 

Att det är mammor och pappor som i genomsnitt ägnar mest tid åt 
förvärvsarbete kan te sig lite underligt men då måste man fundera 
på tänkbara orsaker. Kan det vara så att man i vissa fall medvetet 
väljer att försöka skaffa barn först då man har ett jobb att gå till? 
Tittar man exempelvis på gruppen sammanboende föräldrar där det 
yngsta barnet är minst 7 år är det cirka 63 procent av mammorna 
som har utfört någon form av förvärvsarbete jämfört med ca 53 pro-
cent av kvinnorna utan barn11. Samtidigt är det också så att en jäm-
förelse mellan grupperna är förknippad med vissa försvårande 
omständigheter. Det är så att medelåldern i gruppen med barn är 
högre än i gruppen utan barn. Det i sig kan påverka mängden totalt 
förvärvsarbete i genomsnitt.  

  

                                                      
11 Se tabell B:16b i tabellbilagan. 
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Diagram 6.5 
Genomsnittlig tid på förvärvsarbete, totalt år 2010/11 efter kön och 
livscykelgrupp. Sysselsatta personer 20–64 år. September t.o.m. maj. 
Alla dagar. Timmar per dygn 

 
 

Studerar man genomsnittstiden för det totala förvärvsarbetet för de 
som är sysselsatta så varierar den  inte så mycket mellan de olika 
livscykelgrupperna. Männens totala genomsnittstid för förvärvs-
arbete skiljer sig endast marginellt mellan grupperna. Skillnaderna 
är små också för kvinnorna om man bortser från de sammanboende 
småbarnsmammorna som ägnar något mindre tid åt förvärvsarbete. 
Att kvinnor förvärvsarbetar något mindre än män är som vi tidigare 
konstaterat delvis ett resultat av att det är vanligare att kvinnor 
arbetar deltid . 

Stora förändringar inom livscykelgrupperna 
I tabell 6.5 kunde vi se att kvinnor och män har haft olika utveckling 
av den genomsnittliga tid som ägnas åt förvärvsarbete. Hur ser det 
då ut om vi delar upp kvinnorna och männen på de olika livscykel-
grupperna? Tabell 6.5 visar att kvinnor som grupp ökat sin genom-
snittliga förvärvsarbetstid. Detta gäller dock inte ensamstående 
barnlösa kvinnorna i åldern 20–44 år. De har istället minskat sin 
genomsnittliga förvärvsarbetstid med nästan en hel timme per dygn 
(tabell 6.6).  
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Tabell 6.6 
Förändring av genomsnittlig tid på förvärvsarbete, totalt sedan år 
1990/91 efter kön och livscykelgrupp. September t.o.m. maj. Alla 
dagar. Minuter per dygn 

Livscykelgrupp Förändring sedan  
år 1990/91 

 Kvinnor Män 

Barnlösa 45–64 år ensamstående 32 -52 
Barnlösa 45–64 år sammanboende 42 2 
Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 15 .. 
Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) 40 -26 
Ensamstående småbarnsföräldrar .. .. 
Sammanboende småbarnsföräldrar 55 -16 
Barnlösa 20–44 år sammanboende  6 -48 
Barnlösa 20–44 år ensamstående -51 -59 

Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
 

Många barn påverkar främst kvinnors 
förvärvsarbete 
Vi har tidigare visat att livssituationen är en viktig faktor när det 
gäller den genomsnittliga förvärvsarbetstiden och att föräldrar i 
genomsnitt ägnar mer tid åt förvärvsarbete än kvinnor och män 
utan barn. Kan vi då säga något om hur antalet barn påverkar den 
genomsnittliga förvärvsarbetstiden för kvinnor och män? 

Tabell 6.7 visar hur den genomsnittliga förvärvsarbetstiden ser ut 
för sysselsatta kvinnor och män beroende på hur många barn som 
bor i hushållet. Generellt kan man säga att mäns genomsnittliga 
förvärvsarbetstid visserligen sjunker något ju fler barn det bor i hus-
hållet men skillnaderna är små. Kvinnor som har fler än två barn 
boende hemma har en markant lägre genomsnittlig förvärvsarbets-
tid än andra kvinnor.  

Denna mycket enkla jämförelse förtäljer dock inte vilka övriga skill-
nader som förekommer mellan de olika grupperna. Skillnaderna 
kan exempelvis vara ett utslag av att en viss grupp möjligen består 
av en högre andel som är föräldralediga. Barnens ålder har också 
betydelse. 
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Tabell 6.7 
Genomsnittlig tid för förvärvsarbete år 2010/11. Efter antal barn i 
hushållet. Sysselsatta, 20–64 år. Alla dagar. Timmar och minuter per 
dygn 

 1 barn i 
hushållet 

2 barn i 
hushållet 

>2 barn i 
hushållet 

Inga barn i 
hushållet 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Förvärvsarbete, m.m. 4,49 5,42 4,56 5,22 3,22 5,11 5,01 5,31 
Arbetsresor 0,30 0,39 0,34 0,40 0,26 0,28 0,33 0,34 

Förvärvsarbete, totalt 5,19 6,20 5,30 6,02 3,48 5,39 5,34 6,05 

 

Till och från arbetet är också arbete 
Att ta sig till och från jobbet är en del av hushållens vardagspussel. 
För många står pendlingstiden för en betydande del av dygnets 
timmar. Att kategorisera den tid det tar att ta sig till och från jobbet 
som en del av förvärvsarbetandet är därför naturligt utifrån ett 
tidsanvändningsperspektiv12. Tabell 6.8 visar den genomsnittliga 
tiden för arbetsresor för sysselsatta kvinnor och män i olika livs-
cykelgrupper en genomsnittlig vardag år 2010/11. 

Tabell 6.8 
Genomsnittlig tid för arbetsresor år 2010/11 efter kön och 
livscykelgrupp. Sysselsatta, 20–64 år. September t.o.m. maj.  
Vardagar. Timmar och minuter per dygn 

Livscykelgrupp Timmar och minuter  
per dygn 

 Kvinnor Män 

Barnlösa 45–64 år ensamstående 0,57 0,51 
Barnlösa 45–64 år sammanboende 0,43 0,46 
Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 0,45 .. 
Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) 0,43 0,58 
Ensamstående småbarnsföräldrar .. .. 
Sammanboende småbarnsföräldrar 0,42 0,53 
Barnlösa 20–44 år sammanboende  0,49 0,45 
Barnlösa 20–44 år ensamstående 0,46 0,45 

".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas 
 

                                                      
12 Viktigt att påpeka i sammanhanget är att arbetsresor inte enbart speglar den tid 
det tar att ta sig till och från jobbet. I de fall tjänsteresor av olika slag utförs katego-
riseras även dessa till arbetsresor i ovanstående jämförelse. 
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Det är endast små skillnader mellan kvinnor och män i de olika 
grupperna. Det är heller inte några tydliga skillnader mellan de 
olika livscykelgrupperna, varken för kvinnor eller för män. 

Tabell 6.9 visar hur den genomsnittliga tiden för arbetsresor fördelar 
sig på olika färdmedel. Dessutom visas andelen utövare av den 
specifika aktiviteten och även den genomsnittliga tiden för de som 
utövat aktiviteten. 

Tabell 6.9 
Genomsnittlig tid, andel utövare och genomsnittlig tid för utövare  
av arbetsresor år 2010/11 efter kön och livscykelgrupp. Sysselsatta, 
20–64 år och som har utfört någon form av arbetsresa. Vardagar. 
Timmar och minuter per dygn 

 Kvinnor – vardagar Män – vardagar 

 Genoms- 
nittlig tid 
(tim.min) 

Andel 
utövare 

(%) 

Genom- 
snitt för 
utövare 

(tim.min) 

Genom- 
snittlig tid 
(tim.min) 

Andel 
utövare 

(%) 

Genom- 
snitt för 
utövare 

(tim.min) 

Arbetsresa –  
Övrigt 0,02 11 0,22 0,02 9 0,26 
Arbetsresa –  
Till fots eller cykel 0,15 51 0,29 0,10 32 0,30 
Arbetsresa –  
Med bil 0,22 57 0,39 0,39 72 0,53 
Arbetsresa –  
Annat privat fordon .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresa –  
Kollektivt 0,16 28 0,57 0,08 13 0,58 
Arbetsresa –  
Okänt fordon .. .. .. .. .. .. 

Arbetsresor, totalt 0,56 100 0,56 1,00 100 1,00 

".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
 

Det visar sig att den genomsnittliga arbetsresande mannen ägnar 
nästan dubbelt så mycket tid i bilen jämfört med den arbetsresande 
kvinnan. Den stora skillnaden består främst i att det är en större 
andel män som använder sig av den egna bilen när det gäller just 
arbetsresor. Dessutom har män i genomsnitt längre restid med bil 
jämfört med de kvinnor som kört bil. Den genomsnittliga restiden 
för de kvinnor och män som reser kollektivt eller tar sig fram för 
egen maskin till fots eller med cykel är i det stora hela lika för båda 
könen även om det är en större andel kvinnor som reser till och från 
arbetet på detta sätt. 
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Förvärvsarbetet tenderar att jämnas ut mellan 
könen 
Sett till den totala tid som kvinnor och män lägger på förvärvsarbete 
en genomsnittlig dag så visar statistiken att det med tiden har skett 
en viss utjämning mellan könen. I början av nittiotalet stod kvinnor 
för 40 procent av det totala förvärvsarbetet. Tjugo år senare är kvin-
nors andel 45 procent. Sett till mängden tid i förvärvsarbete ser det 
ut som att kvinnor och män blir mer jämställda åtminstone när det 
gäller förvärvsarbetandet. 

Diagram 6.6 
Fördelningen av det totala förvärvsarbetet år 1990/91, 2000/01 och 
2010/11. Kön. Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Alla dagar 

 
 

Förvärvsarbetet koncentreras till vardagar och 
dagtid… 
Precis som man kan förvänta sig så utförs den stora andelen för-
värvsarbete under dagtid på veckans vardagar. Diagram 6.7 visar att 
den genomsnittlige mannens förvärvsarbete börjar något tidigare än 
den genomsnittliga kvinnans. Det skulle bland annat kunna vara en 
konsekvens av att en större andel kvinnor arbetar deltid och därför 
påbörjar sitt förvärvsarbete något senare. 
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Diagram 6.7 
Andel kvinnor och män som utför förvärvsarbete inkl. studier vid olika 
tidpunkter en genomsnittlig vardag år 2010/11. Befolkningen 20–64 år 

 
 

Tittar man istället på veckoslutsdagarna (diagram 6.8) så är skillna-
derna mellan könen mycket små. Det är maximalt en tiondel av 
såväl kvinnor som män som arbetar vid en given tidpunkt på en 
veckoslutsdag. 

Diagram 6.8 
Andel kvinnor och män som utför förvärvsarbete inkl. studier vid olika 
tidpunkter en genomsnittlig veckoslutsdag år 2010/11. Befolkningen 
20–64 år 
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…precis som tidigare men ändå vissa 
förändringar 
Tittar vi tillbaka och jämför med resultaten från de tidigare under-
sökningarna syns tydliga skillnader då vi studerar andelen förvärvs-
arbetande vid olika tidpunkter på dygnet. Naturligtvis arbetar vi i 
huvudsak på dagtid och visst har vi lunchpaus vid samma tid som 
tidigare men studerar man kurvorna närmare så går det att urskilja 
vissa förändringar och skillnader. Noterbart är att dessa föränd-
ringar är olika för kvinnor och för män. 

Diagram 6.9 
Andel kvinnor som utför förvärvsarbete inkl. studier vid olika 
tidpunkter en genomsnittlig vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. 
Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj 

 
 

Vi har tidigare konstaterat att det  2010 är en större andel kvinnor 
som förvärvsarbetar och detta framgår av diagram 6.9. Samtidigt ser 
vi att arbetsdagens längd ökar något med tiden. Det är alltså en 
större andel som arbetar vid senare tider på dygnet. Arbetsdagens 
starttid är i det stora hela densamma. Dessa förändringar har upp-
stått de senaste åren då det var relativt små skillnader mellan 
undersökningarna år 2000/01 och 1990/91. 

För män har det å andra sidan inte skett några markanta föränd-
ringar sedan år 2000 (diagram 6.10). Förändringarna för män skedde 
istället mellan år 1990 och 2000 då andelen förvärvsarbetande sjönk 
något samtidigt som arbetsdagens start flyttades till något senare på 
morgonen. 
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Diagram 6.10 
Andel män som utför förvärvsarbete inkl. studier vid olika tidpunkter 
en genomsnittlig vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. 
Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj 

 
 

Slutsatsen är att det är kvinnorna som i högre utsträckning än män-
nen har förändrat sin genomsnittliga vardag. En större andel kvin-
nor förvärvsarbetar samtidigt som en större andel arbetar senare på 
eftermiddagen. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

04
.0

0 
05

.0
0 

06
.0

0 
07

.0
0 

08
.0

0 
09

.0
0 

10
.0

0 
11

.0
0 

12
.0

0 
13

.0
0 

14
.0

0 
15

.0
0 

16
.0

0 
17

.0
0 

18
.0

0 
19

.0
0 

20
.0

0 
21

.0
0 

22
.0

0 
23

.0
0 

00
.0

0 
01

.0
0 

02
.0

0 
03

.0
0 

 1990/91 

 2000/01 

 2010/11 



Nu för tiden Hemarbete – obetalt arbete 

Statistiska centralbyrån 63 

7 Hemarbete – obetalt arbete 
Som tidigare nämnts så räknas alla produktiva aktiviteter som 
arbete. Vid klassificering av olika aktiviteter spelar det därför ingen 
roll ifall man lagar mat eller skruvar på bilen för att det är ens 
hobby, det handlar fortfarande om en form av arbete. Till och med 
att gå ut och rasta hunden räknas som en form av arbete. Hunden 
måste ju faktiskt rastas. Vissa aktiviteter räknas alltså som arbete 
även om individen själv inte upplever det som arbete alla gånger.  

I detta kapitel går vi djupare in på det obetalda hemarbetet. Hur 
mycket hemarbete utförs och hur fördelar sig hemarbete av olika 
slag mellan kvinnor och män. 

Hemarbete inte detsamma som hushållsarbete 
Det är viktigt att skilja på begreppen när man pratar om hemarbete. 
En vanlig föreställning är att hemarbete är detsamma som traditio-
nellt hushållsarbete d.v.s. att tvätta och städa exempelvis. Hem-
arbete är i själva verket ett bredare begrepp, en aktivitetskategori 
som bygger på flera underkategorier. Hushållsarbete är en av dessa 
underkategorier. Övriga underkategorier är underhållsarbete, omsorg 
om egna barn, omsorg om andra och inköp av varor och tjänster13.  

Kvinnor hemarbetar mer än män 
De allra flesta kvinnor (98 procent) och män (93 procent) ägnar sig åt 
något form av hemarbete en genomsnittlig dag (se tabell 7.1). Lägger 
man ihop den tid som ägnats åt alla de aktiviteter som klassificeras 
som hemarbete och jämför fördelningen mellan kvinnor och män 
kan man konstatera att kvinnor utför en större andel av hemarbetet 
än män (se diagram 7.1). Att kvinnor lägger mer på hemarbetet än 
män är kanske något som få höjer på ögonbrynen åt men noterbart 
är att skillnaden mellan grupperna har minskat med tiden.   

  

                                                      
13 Se bilaga 1 
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Diagram 7.1 
Fördelning av hemarbetet år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. 
Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Alla dagar 

 
 

Kvinnorna tar hand om hushållssysslorna, 
männen om underhållet 
Studerar man hemarbetet lite närmare visar det sig att kvinnor och 
män fördelar sitt arbete olika på de olika underkategorierna (se dia-
gram 7.2). Jämfört med män ägnar kvinnor i genomsnitt över 40 
minuter mer per dygn på hushållsarbete såsom att laga mat, städa 
och tvätta. Män utför istället en större andel av det totala under-
hållsarbetet, exempelvis att sköta tomt och trädgård, renovera huset 
och tvätta bilen. Män ägnar i genomsnitt ungefär 15 minuter mer per 
dygn åt dessa aktiviteter än kvinnor gör.  
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Diagram 7.2 
Genomsnittlig tid för olika hemarbetsaktiviteter år 2010/11. 
Befolkningen 20–64 år. Kön. September t.o.m. maj. Alla dagar.  
Timmar per dygn 

 
 

Skillnaden i dessa aktiviteter förklaras inte enbart av att det är en 
större andel kvinnor som hushållsarbetar eller en större andel män 
som arbetar med underhållet. Genomsnittstiden för dessa aktiviteter 
för de personer som verkligen utfört denna typ av arbete skiljer sig 
fortfarande åt markant (se tabell 7.1). De kvinnor som utfört hus-
hållsarbete ägnade över 30 minuter mer än män åt detta arbete. Mot-
satt gäller underhållsarbete där de underhållsarbetande männen 
ägnar i genomsnitt nästan 40 minuter mer åt detta än de kvinnor 
som arbetat med underhållet.   
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Tabell 7.1 
Genomsnittlig tid för hemarbete totalt, (timmar och minuter), andel 
utövare (procent) samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 
2010/11 samt förändring (diff.) sedan 2000/01 och 1990/91 i minuter, 
efter kön. Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Alla dagar  

  Genomsnitt Andel utövare Genomsnitt för utövare 

  Tid diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

% diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

Tid diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

Hushålls- Kvinnor 1,43 -14 -46 93 -2 -3 1,50 -12 -44 
arbete Män 1,02 4 5 82 4 -1 1,16 2 7 
Underhålls- Kvinnor 0,15 -2 -4 29 -5 -9 0,52 0 0 
arbete Män 0,30 1 -7 33 2 -5 1,31 -1 -5 
Omsorg om  Kvinnor 0,35 -1 -11 33 -4 -3 1,48 7 -21 
egna barn Män 0,21 4 3 25 -1 2 1,25 18 7 
Omsorg om  Kvinnor 0,07 0 -2 10 -4 -2 1,06 13 -4 
andra Män 0,07 0 -2 9 -1 -2 1,11 4 -12 
Inköp av varor  Kvinnor 0,27 -2 -2 55 0 -5 0,50 -3 1 
och tjänster Män 0,21 0 0 47 4 0 0,45 -3 0 
Annat hem- Kvinnor 0,09 0 3 28 -5 4 0,34 4 8 
arbete Män 0,07 0 2 21 -3 2 0,36 3 5 
Resor i sam-
band med  Kvinnor 0,28 -2 0 61 -3 -2 0,45 0 1 
hemarbete Män 0,27 1 2 56 -2 -1 0,49 4 4 
Hemarbete,  Kvinnor 3,44 -23 -63 98 -1 -1 3,50 -20 -62 
totalt Män 2,57 10 3 93 1 -1 3,11 10 5 

Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
 

Det är främst kvinnors minskade hushållsarbete som påverkat 
förändringen i det totala hemarbetet. Män uppvisar ofta små eller 
inga skillnader jämfört med tidigare undersökningsresultat. Noter-
bart är dock att de män som utövat någon form av omsorg om de 
egna barnen gör detta i genomsnitt 18 minuter mer per dygn jämfört 
med början av tvåtusentalet. 

Livscykeln påverkar kvinnors hushållsarbete mer 
än mäns 
Tittar man på hur de olika hemarbetsaktiviteterna fördelar sig på de 
olika livscykelgrupperna tydliggörs stora skillnader (se diagram 
7.3). Framför allt är det småbarnsföräldrarna som skiljer sig från 
övriga grupper då omsorgen om de egna barnen kräver en hel del 
tid. Det är egentligen enbart de sammanboende kvinnorna över 65 
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år som är i närheten av genomsnittlig tid för hemarbete totalt sett. 
Noterbart är att just den gruppen ägnar klart mer tid åt traditionellt 
hushållsarbete jämfört med övriga grupper, i genomsnitt nästan 3 
timmar per dygn. Noterbart är även att den genomsnittliga tiden för 
hushållsarbete för män inte skiljer sig lika mycket mellan de olika 
livscykelgrupperna som för kvinnorna. Hushållssammansättning 
och ålder tenderar att påverka kvinnors hushållsarbete mer än 
mäns. 

Diagram 7.3 
Genomsnittlig tid för olika hemarbetsaktiviteter år 2010/11. Kön och 
livscykel. Befolkningen 20–84 år. Alla dagar. Timmar per dygn 
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Behovet av att ta hand om hus och hem bör vara någorlunda lika för 
kvinnor och män i samma livscykelgrupp. Skillnaden i genomsnittlig 
tid som ägnas åt hemarbete borde därför vara mindre mellan könen 
i samma grupp än mellan de olika grupperna. Visst är variationen 
stor mellan grupperna men diagrammet visar att variationen är stor 
även inom vissa redovisningsgrupper. Den ensamstående mannen 
över 65 år exempelvis, ägnar nästan en timme mindre per dygn åt 
hemarbete än den ensamstående kvinnan. 

Jämför man sammanboende personer utan barn kan man urskilja 
något som kan tolkas som att fördelningen av hemarbete möjligen är 
en generationsfråga Sammanboende personer utan barn i ålders-
gruppen 20–44 år delar faktiskt lika på det obetalda hemarbetet. 
Bland de som är i åldern 45–64 år ägnar kvinnorna i det närmaste en 
timme mer än männen åt hemarbete. För de sammanboende över 65 
år är skillnaden något mindre, ungefär en halvtimme, men här ägnar 
kvinnorna mer än en och en halv timme mer än män åt hushålls-
arbete.  

Den enda grupp där män ägnar mer tid åt hemarbete än kvinnor är 
ensamstående i åldern 45–64 år. Även i denna grupp är det dock så 
att kvinnorna ägnar mer tid åt hushållsarbete än männen. Män 
ägnar istället mer tid än kvinnor åt att arbeta med underhållet av 
huset och hemmet.  

Just underhållsarbete är något som sammanboende män över 65 år 
ägnar en stor del av den totala hemarbetstiden åt. I just denna grupp 
ser det ut som att uppdelningen av hemarbetet mellan kvinnan och 
mannen är extra tydlig, kanske av tradition.  

Kvinnor ägnar mer tid åt matlagning och städning 
Hushållsarbete omfattar en mängd olika aktiviteter där matlagning 
och städning står för den största delen. Detta gäller för samtliga 
livscykelgrupper även om stora skillnader i total tid för hushålls-
arbete förekommer. Exempelvis så ägnar sammanboende kvinnor 
över 65 år i genomsnitt över 60 minuter per dygn på matlagning, att 
jämföras med sammanboende kvinnor 20–44 år, utan barn,  som 
lägger ungefär hälften av den tiden på samma aktivitet. 

När det gäller matlagning ägnar kvinnorna överlag mer tid åt detta 
än männen. Sett över de olika livscykelgrupperna skiljer sig inte den 
tid män lägger på matlagning nämnvärt mycket. Den tid kvinnor 
lägger på matlagning varierar mer mellan grupperna. Ett liknande 
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mönster kan skönjas när det gäller städning av bostaden. Kvinnor 
ägnar över lag mer tid åt detta än män.  

Diskning och avdukning däremot är mer jämnt fördelad mellan 
könen även om kvinnor i genomsnitt ägnar mer tid även åt denna 
aktivitet. Tittar man på gruppen sammanboende 20–44 år, utan barn 
är denna aktivitet i stort sett jämnt fördelad. Noterbart är att män i 
åldern 20–24 år som bor hemma hos föräldrarna i genomsnitt ägnar 
en försvinnande liten tid åt denna aktivitet. Flickor i samma livs-
cykelgrupp ägnar klart mer tid åt att plocka efter maten även om 
genomsnittstiden är relativt liten. Denna grupp ägnar minst tid åt 
hushållssysslorna av alla grupper och allra minst de unga männen 
som hjälper till med hushållssysslor endast en halvtimme per dygn.  
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Diagram 7.4 
Genomsnittlig tid för olika aktiviteter avseende hushållsarbete år 
2010/11. Kön och livscykel. Befolkningen 20–84 år. Alla dagar. Minuter 
per dygn 
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Att tvätta är även det en betydande aktivitet sett till det totala hus-
hållsarbetet i tid mätt. Även denna aktivitet är det kvinnorna som 
ägnar mest tid åt. Det är samtidigt den mest ojämställda hushålls-
sysslan både sett till genomsnittlig tid och till andelen som utför 
aktiviteten14. Noterbart är att mätningen av tid för tvätt av kläder är 

                                                      
14 Se tabell B:18 och B:19 i tabellbilagan 
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något problematisk. I vissa dagböcker har personen fyllt i den tid 
det tog att fylla tvättmaskinen. De aktiviteter som utförs fram till att 
tvättmaskinen töms igen kan vara av helt annan karaktär. I andra 
dagböcker har personen fyllt i den tid som det tog för tvättmaskinen 
att bli klar från att den startades. Det råder därför en viss inkon-
sekvens i mätningen av tid som åtgår till  tvättande av kläder. Detta 
har inte justerats för i statistiken. 

Män reparerar och tar hand om trädgården 
Precis som hushållsarbetet består av en mängd olika aktiviteter så 
gör även underhållsarbetet det. Jämfört med kvinnor ägnar män 
ungefär 20 minuter mer per dygn åt dessa aktiviteter. Mest tid i 
anspråk tar skötsel av tomt och trädgård samt reparationer och 
underhåll av olika slag i hemmet. Noterbart är att aktiviteter som 
har med reparationer och underhåll av hushållets fordon att göra i 
stort sett enbart utförs av män. Denna aktivitet är därför den mest 
ojämställda underhållsaktiviteten.  
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Diagram 7.5 
Genomsnittlig tid för olika aktiviteter avseende underhållsarbete år 
2010/11. Kön och livscykel. Befolkningen 20–84 år. Alla dagar. Minuter 
per dygn 
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Den mest jämställda aktiviteten är att gå ut med hunden. Det ägnar 
kvinnor och män i genomsnitt lika mycket tid åt. Även andelen 
kvinnor och män som rastar hund är stort sett lika15. Att gå ut med 
hunden innebär i detta sammanhang att man rastar hunden för att 

                                                      
15 Se tabell B:18 och B:19 i tabellbilagan 
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hunden behöver det. Att gå på långa promenader där man har 
hunden med sig klassas istället som en fritidsaktivitet. 

Omsorg  
Omsorg kan vara att hjälpa någon i det egna hushållet eller att ge 
hjälp till annat hushåll med att t.ex. ta hand om barn eller klippa 
gräsmattan. Omsorg är en problematisk aktivitet att fånga upp i 
undersökningen som den är utformad. Att laga mat åt någon kan 
vara omsorg, att prata med någon kan vara omsorg, att läsa tid-
ningen i vardagsrummet medan barnen leker på övervåningen kan 
också vara någon form av omsorg. I dagböckerna insamlas informa-
tion om vad personerna gör, inte varför de gör aktiviteten. Aktivite-
ter har klassificerats som omsorg endast i de fall det gått att utröna 
ur dagboken att det handlar om omsorg. Beroende på hur omsorg 
definieras finns det risk att underskatta den mängd tid som läggs på 
omsorgsaktiviteter.  

Ser man till den genomsnittliga tiden som ägnats åt aktiviteter som 
klassificerats som direkt omsorg om andra kan man konstatera att 
kvinnor och män i allmänhet inte ägnar dessa aktiviteter särskilt 
mycket tid. Det är inte heller en särskilt vanlig aktivitet då det är 
relativt få personer som noterat i dagböckerna att de idkat omsorg 
om andra. Av kvinnors totala tid för omsorg om andra består hjälp 
till andras barn för den största delen. För män är det annan hjälp, 
exempelvis att hjälpa till med att klippa gräs etc., som står för den 
stora andelen av omsorgen om andra. 

Omsorg om egna barn 
Studerar man hur mammor och pappor fördelar sin tid med barnen 
på olika omsorgsaktiviteter framgår tydliga skillnader. Föräldrar 
med småbarn ägnar långt mer tid åt barnomsorg än de föräldrar 
vars yngsta barn är över 6 år, vilket delvis förklaras av att den 
huvudsakliga föräldraledigheten naturligtvis infaller främst under 
småbarnsåren. Medan småbarnsmammorna ägnar mer än 2 timmar 
per dygn åt barnomsorg så ägnar mammorna till äldre barn endast 
runt en halvtimme per dygn åt samma aktivitet. Barnen kräver helt 
enkelt inte samma mängd uppmärksamhet som de yngre barnen 
gör.  

Småbarnsmammorna ägnar i genomsnitt mer tid åt allmän tillsyn 
över barnen än papporna gör. Leken däremot är mer jämnt fördelad 
mellan föräldrarna. Detsamma gäller högläsning och närvaro vid 
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barns aktiviteter även om dessa aktiviteter inte tar särskilt mycket 
tid i anspråk. 

Diagram 7.6 
Genomsnittlig tid för olika aktiviteter avseende barnomsorg år 
2010/11. Kön och livscykel. Befolkningen 20–84 år. Alla dagar. Minuter 
per dygn 
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Tiden för olika former av barnomsorgsaktiviteter kan i första an-
blicken se väldigt lite ut. Det har att göra med undersökningens 
utformning där just omsorgsaktiviteter är svåra att fånga upp. Att 
aktiviteten samtal med barn endast är några minuter i genomsnitt 
betyder i praktiken inte att vi pratar med barnen endast några 
minuter per dygn. Att samtala vid middagen, vid TV:n eller under 
fotbollsmatchen i trädgården klassificeras inte som barnomsorg utan 
som just måltid, TV-tittande och fri tid.  
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Barns närvaro 
Att leka är ett sätt att lära sig socialt samspel och regler. Att vara 
med sina föräldrar kan vara ett annat sätt att förbereda sig inför 
vuxenlivet. Hur gör de och varför gör de så? Måste man göra så? 
Med den utgångspunkten kan det vara intressant att studera vad 
föräldrar gör då barnen är närvarande. Vad ser barnen föräldrarna 
göra och skiljer sig aktiviteterna mellan mammor och pappor? 

I detta avsnitt måste man ha i åtanke hur undersökningen har 
genomförts. I dagböckerna finns information om vilka hushållsmed-
lemmar som närvarar vid olika aktiviteter. Att vara närvarande 
innebär inte alltid att personen är delaktig i den specifika aktiviteten 
men väl att personen befinner sig i direkt anslutning.  

Tittar man på den grupp kvinnor och män som lever i ett familje-
förhållande där minst ett barn16 ingår går det att skönja vissa skillna-
der mellan föräldrarna. Generellt visar statistiken att föräldrar i 
genomsnitt tillbringar mellan fem och nio timmar av dygnet med 
sina barn beroende på vilken dag det är, vardag eller veckoslutsdag. 
Att siffran kan upplevas som låg har att göra med hur statistiken 
samlas in. I kategorin Personliga behov är den dominerande aktivite-
ten nattsömn och i de allra flesta fall pågår då ingen samvaro i 
ordets rätta bemärkelse ens om barnen sover i samma säng som 
föräldrarna delar av natten. I dagböckerna pågår därför samvaro 
med barn vanligen då man inte förvärvsarbetar, sover eller tar hand 
om den personliga hygienen. Föräldrarnas kontakt med barnen 
underskattas därmed konsekvent. 

På vardagar tillbringar mammorna i genomsnitt nästan två timmar 
mer med barnen än papporna gör (se tabell 7.2). Detta beror till stor 
del på att papporna ägnar mer tid till att förvärvsarbeta. Även på 
veckosluten, då mammorna och papporna ägnar ungefär lika 
mycket tid till förvärvsarbete, så tillbringar barnen mer tid med 
mamman. Skillnaden är i genomsnitt ungefär en timme och tjugo 
minuter.  Denna skillnad består i huvudsak av mer hemarbetstid för 
mammorna. När det gäller den fria tiden, det vill säga den tid då 
aktiviteter som exempelvis TV-tittande och idrott ingår, är skillna-
den relativt liten mellan föräldrarna.  

  

                                                      
16 Som barn räknas man upp till och med 18 år. Barnet skall ingå i hushållet vid 
tiden för intervjutillfället men kan vid delad vårdnad befinna sig i den andra 
förälderns hushåll vid tiden för själva  dagboksförandet. 
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Tabell 7.2 
Genomsnittlig tid för aktiviteter med och utan barn närvarande år 
2010/11 efter kön. Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt 
konfidensintervall. Avser kvinnor och män i hushåll med minst ett 
barn 

  Kvinnor 

  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete,  Inget barn närvarande 5,26 ±0,24 1,16 ±0,18 4,14 ±0,19 
totalt Minst ett barn närvarande 0,06 ±0,03 0,05 ±0,03 0,06 ±0,02 
Hushållsarbete Inget barn närvarande 0,52 ±0,06 1,12 ±0,07 0,58 ±0,05 
 Minst ett barn närvarande 0,52 ±0,05 1,13 ±0,07 0,58 ±0,05 

Underhållsarbete Inget barn närvarande 0,13 ±0,03 0,16 ±0,04 0,14 ±0,03 
 Minst ett barn närvarande 0,03 ±0,01 0,08 ±0,02 0,05 ±0,01 

Hemarbete,  Inget barn närvarande 1,49 ±0,10 2,05 ±0,11 1,53 ±0,09 
totalt Minst ett barn närvarande 2,44 ±0,14 3,22 ±0,15 2,55 ±0,12 
Personliga  Inget barn närvarande 7,26 ±0,16 8,31 ±0,19 7,44 ±0,15 
behov, totalt Minst ett barn närvarande 2,16 ±0,16 2,55 ±0,17 2,28 ±0,15 
Fri tid, totalt Inget barn närvarande 2,16 ±0,11 2,56 ±0,14 2,27 ±0,09 
 Minst ett barn närvarande 1,35 ±0,10 2,37 ±0,12 1,53 ±0,09 
Totalt Inget barn närvarande 17,15 ±0,29 14,56 ±0,31 16,36 ±0,27 
 Minst ett barn närvarande 6,45 ±0,29 9,04 ±0,31 7,24 ±0,27 
Antal dagboksdagar 

    

1 372 

  

  Män 

  Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete,  Inget barn närvarande 7,33 ±0,27 1,17 ±0,21 5,46 ±0,19 
totalt Minst ett barn närvarande 0,06 ±0,03 0,03 ±0,02 0,05 ±0,03 
Hushållsarbete Inget barn närvarande 0,31 ±0,05 0,53 ±0,07 0,37 ±0,04 
 Minst ett barn närvarande 0,27 ±0,04 0,46 ±0,07 0,32 ±0,04 

Underhållsarbete Inget barn närvarande 0,26 ±0,07 0,42 ±0,09 0,31 ±0,06 
 Minst ett barn närvarande 0,08 ±0,04 0,16 ±0,07 0,11 ±0,04 

Hemarbete,  Inget barn närvarande 1,34 ±0,11 2,23 ±0,16 1,48 ±0,09 
totalt Minst ett barn närvarande 1,47 ±0,12 2,39 ±0,16 2,02 ±0,11 
Personliga  Inget barn närvarande 7,30 ±0,17 9,05 ±0,19 7,57 ±0,15 
behov, totalt Minst ett barn närvarande 1,36 ±0,15 2,23 ±0,16 1,49 ±0,13 
Fri tid, totalt Inget barn närvarande 2,25 ±0,15 3,21 ±0,17 2,41 ±0,14 
 Minst ett barn närvarande 1,16 ±0,10 2,39 ±0,15 1,40 ±0,09 
Totalt Inget barn närvarande 19,13 ±0,28 16,13 ±0,32 18,21 ±0,24 
 Minst ett barn närvarande 4,47 ±0,28 7,47 ±0,32 5,39 ±0,24 
Antal dagboksdagar 

    

890 

 *Hushållsarbete och underhållsarbete ingår som underkategori till Hemarbete, totalt. 
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I genomsnittlig tid räknat och sett över alla huvudkategorier av 
aktiviteter så spenderas mest tid med barnen då någon form av 
hemarbete utförs, i samband med exempelvis städning eller mat-
lagning. Detta gäller för både mammor och pappor. Ett rimligt 
antagande i sammanhanget är att barnen i många fall inte utför 
hemarbetet tillsammans med föräldern utan enbart befinner sig i 
förälderns omedelbara närhet. Det kan ses som en form av indirekt 
samvaro där föräldern kanske pratar med barnen eller på något sätt 
har uppsikt över dem under tiden som aktiviteten utförs. Samvaro 
med barn när det gäller fri tid eller måltider (som ingår i kategorin 
personliga behov) kan i många fall istället vara en direkt samvaro 
där aktiviteten utförs tillsammans.  

Barnen ser hur föräldrarna gör 
Även om barnen inte alltid har en aktiv roll i de aktiviteter som 
föräldrarna utför så exponeras barnen, i många fall omedvetet, mot 
hur exempelvis det dagliga hemarbetet fördelas och utförs. Detta 
gäller förstås inte bara hemarbetet utan alla typer av aktiviteter som 
föräldrarna utför.  

Jämför man familjer som enbart har pojkar med familjer som enbart 
har flickor kan vissa mönster skönjas. Tabell 7.3 visar skillnad 
mellan mammor och pappor hur de fördelar sin tid på olika aktivi-
teter en genomsnittlig dag och beroende på vilken hushållssamman-
sättning de lever i.  
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Tabell 7.3: Genomsnittlig tid för aktiviteter med och utan barn 
närvarande år 2010/11 efter förälder och hushållssammansättning. 
Skillnad mellan mammor och pappor. Timmar och minuter per dygn 
med 95-procentigt konfidensintervall. Avser kvinnor och män i hushåll 
med barn 

  Familj med  
endast pojkar 

Familj med  
endast flickor 

Familj med både  
pojkar och flickor 

  Kvin- 
nor 

Män  Diff. 
min 

Kvin- 
nor 

Män  Diff. 
min 

Kvin- 
nor 

Män  Diff. 
min 

Förvärvs-  Inget barn närvarande 4,35 6,00 -85 3,52 5,47 -115 4,15 5,34 -79 
arbete, totalt Minst ett barn närvarande 0,05 0,07 -3 0,04 0,02 2 0,08 0,06 2 

Hushålls- Inget barn närvarande 1,02 0,36 25 0,50 0,41 9 1,01 0,36 25 
arbete Minst ett barn närvarande 0,50 0,29 21 0,59 0,29 30 1,04 0,36 28 
Underhålls- Inget barn närvarande 0,15 0,29 -13 0,15 0,31 -16 0,12 0,32 -21 
arbete Minst ett barn närvarande 0,04 0,13 -10 0,05 0,05 0 0,05 0,12 -7 

Hemarbete,  Inget barn närvarande 2,03 1,40 23 1,40 1,56 -16 1,55 1,49 5 
totalt Minst ett barn närvarande 2,36 1,58 38 3,06 1,55 70 3,03 2,09 54 
Måltider Inget barn närvarande 0,27 0,25 2 0,22 0,32 -10 0,24 0,29 -4 
 Minst ett barn närvarande 1,00 0,48 12 1,02 0,49 13 0,59 0,57 2 

Personliga  Inget barn närvarande 7,37 7,51 -14 7,36 8,08 -32 7,57 7,55 2 
behov, totalt Minst ett barn närvarande 2,39 2,04 34 2,44 1,39 65 2,06 1,44 22 

Idrott och  Inget barn närvarande 0,20 0,10 10 0,17 0,15 1 0,16 0,22 -5 
friluftsliv Minst ett barn närvarande 0,09 0,09 1 0,14 0,07 7 0,09 0,11 -2 

Social  Inget barn närvarande 0,29 0,16 13 0,30 0,31 -1 0,23 0,24 0 
samvaro Minst ett barn närvarande 0,20 0,22 -3 0,28 0,16 12 0,24 0,21 3 

TV och radio Inget barn närvarande 0,46 1,06 -20 0,47 1,11 -24 0,49 0,54 -5 
 Minst ett barn närvarande 0,37 0,51 -13 0,45 0,32 13 0,46 0,51 -5 

Hobbies Inget barn närvarande 0,21 0,26 -5 0,22 0,28 -6 0,21 0,20 0 
 Minst ett barn närvarande 0,06 0,08 -2 0,10 0,07 3 0,09 0,09 0 
Fri tid, totalt Inget barn närvarande 2,33 2,25 8 2,30 3,05 -35 2,20 2,36 -16 
 Minst ett barn närvarande 1,34 1,46 -12 2,10 1,17 53 1,55 1,52 4 
Totalt Inget barn närvarande 17,02 18,03 -61 15,54 19,05 -191 16,45 18,06 -81 
 Minst ett barn närvarande 6,58 5,57 61 8,06 4,55 191 7,15 5,54 81 
Antal dagboksdagar 430 264 

 

417 247 

 

525 379  

Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
 

I familjer med endast flickor tillbringar mammorna i genomsnitt 
drygt tre timmar mer med barnen än papporna. Den enda aktivitet 
som inte uppvisar någon signifikant skillnad är tid för hobbies där 
bland annat användning av dator och Internet ingår. Samtidigt 
ägnas relativt lite tid åt denna typ av aktivitet tillsammans med 
flickorna vilket gäller för både mammor och pappor. Störst skillnad, 
sett till antalet minuter, mellan mammor och pappor när det gäller 
tid med flickorna är det vid hemarbete, fri tid och personliga behov. 
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Motsvarande jämförelse mellan mammor och pappor med enbart 
pojkar visar inte på någon statistiskt säkerställd skillnad. Ser man 
till de enskilda aktiviteterna finns ändå ett antal signifikanta skill-
nader. Mammor hemarbetar i högre utsträckning med pojkarna i 
närheten än papporna gör. Även om skillnaden är mindre jämfört 
med motsvarande föräldrar till flickor så är den fortfarande över en 
halvtimme per dygn i genomsnitt. Papporna till enbart pojkar ägnar 
mer tid åt TV-tittande tillsammans med barnen än vad mammorna 
gör. Skillnaden är ungefär en kvart per dygn.  

Noterbart i sammanhanget är att papporna i båda typerna av 
hushåll ägnar väsentligt mer tid åt förvärvsarbete än mammorna. 

Även om dessa jämförelser inte tar hänsyn till alla underliggande 
faktorer så skulle statistiken kunna tolkas som att pojkar i högre 
grad exponeras av och tar intryck av sina pappors intressen och 
göromål och flickor i motsvarande grad till sina mammor.  

Över hela dygnet hemarbetar en större andel 
kvinnor än män 
Hemarbetet koncentreras i hög grad till eftermiddagarna (se dia-
gram 7.7). En stor andel förvärvsarbetar på dagtid för att därefter 
hinna med hemarbetet innan tid för avslappning infinner sig. Mid-
dagen ska förberedas, huset ska städas och barn ska tas om hand. 
Under varje del av dygnet är det större andel kvinnor än män som 
hemarbetar. 

Diagram 7.7 
Andel kvinnor och män som utför hemarbete vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig vardag år 2010/11. Befolkningen 20–64 år. Procent 
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Studerar man motsvarande kurva för veckoslutsdagarna (diagram 
7.8) ser det något annorlunda ut. Inte heller nu finns det någon del 
av dygnet där en större andel män än kvinnor hemarbetar. Däremot 
koncentreras hemarbetet mer jämnt över dagen från klockan 10.00 
fram till efter 18.00. De flesta förvärvsarbetar inte på helgerna vilket 
möjliggör en annan disponering av hemarbetet. Kanske förbereds 
kvällsmålet redan efter lunch, kanske vill såväl kvinnor som män få 
hemarbetet ”gjort” tidigt på dagen för att frigöra fri tid fram mot 
eftermiddagen/kvällen?  

Diagram 7.8 
Andel kvinnor och män som utför hemarbete vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig veckoslutsdag år 2010/11. Befolkningen 20–64 år. 
Procent 

 
 

Små skillnader för män, stora för kvinnor 
Tittar man då på hur hemarbetet fördelning över dygnet har föränd-
rats sedan början av nittiotalet kan man tydligt konstatera att utveck-
ling för kvinnor och män skiljer sig åt. Medan män inte nämnvärt 
förändrat när på dygnet de utför hemarbetet, vare sig på vardagarna 
eller på veckoslutsdagarna, så visar gruppen kvinnor på stora 
skillnader framför allt på vardagarna (se diagram 7.9 och 7.10).  
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Diagram 7.9 
Andel kvinnor som utför hemarbete vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 
20–64 år. Procent 

 
 

Diagram 7.10 
Andel män som utför hemarbete vid olika tidpunkter en genomsnittlig 
vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. 
Procent 

 
 

När på dagen hemarbetet utförs har  i stort inte förändrats på 20 år 
men andelen kvinnor som utför hemarbete har sänkts markant. På 
dagtid fram till middagstid så är skillnaden ungefär 10 procentenhe-
ter vid varje enskild tidpunkt. Det har tidigare konstaterats att den 
genomsnittliga tiden för just hemarbete för kvinnor i åldern 20–64 år 
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sänkts med mer än 60 minuter per dygn samtidigt som andelen 
kvinnor som utfört hemarbete en genomsnittlig dag har sänkts mar-
ginellt med några procentenheter. 

Diagram 7.11 
Andel kvinnor som utför hemarbete vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig veckoslutsdag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. 
Befolkningen 20–64 år. Procent 

 
 

Diagram 7.12 
Andel män som utför hemarbete vid olika tidpunkter en genomsnittlig 
veckoslutsdag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 
år. Procent 
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På veckoslutsdagarna är skillnaderna inte lika påtagliga för kvinnor. 
Den största skillnaden avser hemarbetet kring morgonen fram till 
lunchtid. Hemarbetet påbörjas något senare nu än för 20 år sedan. 

Jämfört med 1990/91 är det en större andel män som hemarbetar på 
eftermiddagen och kurvorna för kvinnor och män liknar varandra 
mer. Även för män indikerar statistiken att hemarbetet påbörjas 
något senare på morgonen än tidigare. 

Hemarbete efter jobbet 
Hemarbetet påbörjas ofta i direkt anslutning till att förvärvsarbets-
dagen avslutats. Barn ska hämtas från dagis, mat ska inhandlas och 
posten ska öppnas. Ibland skjuts hemarbetet upp till förmån för 
andra typer av aktiviteter. Frågan är då ifall situationen ser olika ut 
för kvinnor och för män? Diagram 7.13 visar andelen kvinnor och 
män som utför hemarbete direkt efter förvärvsarbetet i de fall 
arbetsdagen avslutats mellan klockan 15 och 19 en genomsnittlig 
vardag. 

År 2000/01 var det ungefär 70 procent av kvinnorna som tog tag i 
hemarbetet direkt efter avslutat förvärvsarbete. Motsvarande andel 
för männen var strax under 50 procent. Tre timmar senare var 
andelarna strax under 30 procent för kvinnor och strax över 20 
procent för män.  

Tio år senare, år 2010/11, är skillnaderna mellan könen något mer 
utjämnad. Strax över 60 procent av kvinnorna tog tag i hemarbetet 
direkt efter förvärvsarbetet. Fortfarande ungefär 50 procent av 
männen. 

Noterbart är att andelarna kvinnor och män, vid varje enskild tid-
punkt, är mer lika år 2010/11 jämfört med 2000/01. Det indikerar att 
kvinnor och män närmat sig varandra när det gäller när hemarbetet 
utförs efter avslutat förvärvsarbete. Ungefär 90 minuter efter avslu-
tat förvärvsarbete är det en lika stor andel män som kvinnor som 
ägnar tid åt hemarbete. 
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Diagram 7.13 
Andel kvinnor och män som utför hemarbete efter avslutat 
förvärvsarbete en genomsnittlig vardag år 2010/11 och 2000/01 efter 
kön. Befolkningen 20–64 år som förvärvsarbetet under mätdagen och 
avslutat arbetet mellan klockan 15 och 19. Vardagar. Procent 

 
 

Generellt kan man annars konstatera att hemarbetet koncentreras till 
tiden närmast efter avslutat förvärvsarbete. För varje timme därefter 
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8 Personliga behov 
Med personliga behov avses aktiviteter som sömn, intag av måltider 
och att ta hand om den personliga hygienen, dvs. grundläggande 
aktiviteter för individens välmående som i stort sett alla utför en 
vanlig dag. Dessa aktiviteter tar en relativt stor del av dygnets tim-
mar i anspråk, framför allt sömn som kvinnor och män ägnar nästan 
en tredjedel av dygnet åt i genomsnitt.  

Små skillnader sedan nittiotalet 
De personliga behoven omfattar aktiviteter som i undersökningen 
kategoriseras som personlig omvårdnad och måltider17. Personlig 
omvårdnad är främst sömn, men också aktiviteter som att t.ex. klä 
sig, borsta håret, duscha och borsta tänder. Aktiviteten måltider 
avser precis vad det låter som men även fikapauser, äta godis och 
snacks etc. ingår. Personlig omvårdnad och måltider är aktiviteter 
som i princip alla kvinnor och män utför en genomsnittlig dag. 
Endast några få procent saknar, av olika orsaker, intag av måltider i 
sina dagböcker.  

Jämför man den tid som kvinnor och män ägnar åt de personliga 
behoven år 2010/11 med början av nittiotalet så uppvisas relativt 
små förändringar (se tabell 8.1) även om vissa statistiskt signifikanta 
förändringar kan skönjas. År 2010/11 ägnar kvinnorna i genomsnitt 
ungefär 10 minuter mer per dygn åt den personliga omvårdnaden 
och 6 minuter mer åt måltider. Den genomsnittliga mannen ägnar 
ungefär 5 minuter mer tid åt måltider. 

  

                                                      
17 Dessutom ingår en restpost som inte redovisas i tabellen då denna post är mycket 
liten mätt i genomsnittlig tid. 
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Tabell 8.1 
Genomsnittlig tid för personliga behov, (timmar och minuter), andel 
utövare (procent) samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 
2010/11 samt förändring (diff.) sedan 2000/01 och 1990/91 i minuter, 
efter kön. Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Alla dagar 

  Genomsnitt Andel utövare Genomsnitt för utövare 

  Tid diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

% diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

Tid diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

Personlig  Kvinnor 9,05 5 10 100 0 0 9,06 5 11 
omvårdnad Män 8,39 0 4 100 0 0 8,39 -1 3 
Måltider Kvinnor 1,23 -1 6 99 -1 0 1,24 -1 6 

 
Män 1,16 -1 5 97 0 -1 1,19 -1 6 

Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
 

Små skillnader mellan kvinnor och män 
Diagram 8.1 visar hur den genomsnittliga tiden för de personliga 
behoven varierar mellan olika livscykelgrupper18. Där framgår att 
skillnaden mellan kvinnor och män totalt sett är liten. I diagrammet 
har den personliga omvårdnaden och måltiderna delats upp på ett 
antal underkategorier. Det är främst den tid som läggs på den per-
sonliga hygienen inklusive av- och påklädning som kvinnor lägger 
några minuter mer på i genomsnitt per dygn. 

  

                                                      
18 Observera att skillnaden i värde för samtliga skiljer sig från tabell 8.1. Det beror 
på att diagrammet visar värden för personer i ålder 20-84 år och för hela året april 
2010– mars 2011.  
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Diagram 8.1 
Genomsnittlig tid för personliga behov år 2010/11. Kön och livscykel. 
Befolkningen 20–84 år. Alla dagar. Timmar per dygn 
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Ålder och livssituation påverkar endast marginellt 
Personer 20–44 år lägger ungefär lika mycket tid på de personliga 
behoven som personer 45–64 år. Visst föreligger skillnader mellan 
de olika grupperna men jämfört med exempelvis hemarbete är 
skillnaderna mellan olika livscykelgrupper i de flesta fall små. 
Personer över 65 år är en grupp som jämfört med övriga grupper 
ägnar mer tid åt de personliga behoven. De sover något längre och 
ägnar något mer tid åt måltider och fika. Samtidigt måste man 
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komma ihåg att huvuddelen av de personer som är över 65 år är 
pensionerade. För personer som arbetar ingår de betalda fikaras-
terna i förvärvsarbetstiden vilket resulterar i en underskattning i 
denna aktivitet för förvärvsarbetande. 

I genomsnitt sover kvinnor och män ungefär lika mycket, cirka 8 
timmar per dygn. Personer med hemmaboende barn sover minst. 
Huvuddelen av dem kommer inte upp i åtta timmars sömn per 
dygn. Mest sömn får istället yngre personer och framför allt då 
ungdomar som fortfarande bor hemma hos föräldrarna.  

När det gäller intag av måltider är det marginella skillnader mellan 
de olika grupperna. Noterbart är att kvinnor ägnar mer tid än män 
åt de personliga behoven i alla olika livscykelgrupper även om 
skillnaderna är små. 

Vi vaknar och går till sängs som tidigare 
Diagram 8.2 och 8.3 visar andelen kvinnor respektive män som 
sover eller tar hand om den personliga hygienen vid olika tid-
punkter på vardagsdygnet och hur detta har förändrats sedan 
nittiotalet.  

Runt klockan 4 på morgonen är andelen som sover störst såväl 
bland kvinnor som män. Enbart några få procent utför andra 
aktiviteter vid den tiden. Skillnaderna mellan kvinnor och män är 
små. Kvinnor och män både går upp och går till sängs vid ungefär 
samma tidpunkt på dygnet. Den stora andelen vaknar och gör sig i 
ordning mellan klockan 6 och 7 och går och lägger sig mellan 
klockan 22 och 23. Klockan 6 sover ungefär 75 procent av kvinnorna. 
Klockan 7 endast strax över 40 procent. När det istället gäller tid för 
sänggående sover ungefär 30 procent av kvinnorna klockan 22. En 
timme senare är det nästan 70 procent som gått till sängs.  
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Diagram 8.2 
Andel kvinnor som sover eller tar hand om personlig hygien vid olika 
klockslag en genomsnittlig dag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. 
Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Vardagar. Procent 

 
 

Motsvarande tidpunkter för männen säger att ungefär 70 procent 
sover klockan 6 och 40 procent klockan 7. På kvällen har en fjärdedel 
av männen gått till sängs klockan 22. En timme senare är andelen 
närmare 60 procent. 

Diagram 8.3 
Andel män som sover eller tar hand om personlig hygien vid olika 
klockslag en genomsnittlig dag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. 
Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Vardagar. Procent 
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Diagrammen visar tydligt att det inte skett några större förändringar 
sedan början av nittiotalet. 

Inte heller någon skillnad när vi äter 
Diagram 8.4 och 8.5 visar andelen kvinnor respektive män som intar 
någon form av måltid vid olika tidpunkter på vardagsdygnet. 
Graferna visar även hur detta har förändrats sedan nittiotalet.  

Utifrån diagrammen kan man utläsa att tidpunkterna när vi äter inte 
har förändrats sedan nittiotalet. Man ser också att det inte är några 
skillnader mellan kvinnor och män vad gäller tidpunkt för måltider. 
Runt klockan sju på morgonen är det störst andel av såväl kvinnor 
som män som äter frukost, ungefär 10 procent. Runt klockan tolv är 
det dags för lunch, 5–10 procent, och klockan sex på kvällen är det 
störst andel kvinnor och män som äter middag, ungefär 15 procent. 
Graferna för såväl kvinnor som män indikerar att befolkningen äter 
på olika tider. Måltiderna intas när det passar med det övriga 
vardagslivet. 

Diagram 8.4 
Andel kvinnor som intar måltid eller fikar vid olika klockslag en 
genomsnittlig dag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen  
20–64 år. September t.o.m. maj. Vardagar. Procent 
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Diagram 8.5 
Andel män som intar måltid eller fikar vid olika klockslag en 
genomsnittlig dag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen  
20–64 år. September t.o.m. maj. Vardagar. Procent 
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9 Den fria tiden 
Aktiviteter som inte klassificerats som förvärvsarbete, hemarbete, 
studier eller personliga behov klassificeras enkelt uttryckt som fri tid. 
Med fri tid avses tid som individen i någon mening har större val-
frihet när det gäller hur den ska utnyttjas. Kanske väljer man att 
träna efter dagens arbete, kanske väljer man att titta på TV eller 
umgås med vänner och bekanta. Aktiviteten fri tid omfattar en 
mängd olika aktiviteter som totalt sett tar en relativt stor del av 
dagen i anspråk för både kvinnor och män. 

Den fria tiden inte alltid helt fri 
En vanlig dag, för de allra flesta, består av episoder av hemarbets-
aktiviteter, fritidsaktiviteter och aktiviteter kring de personliga 
behoven. I praktiken utförs dessa aktiviteter inte i homogena block 
som avlöser varandra sekventiellt. Episoder av hemarbetsaktiviteter 
blandas i hög grad med episoder av aktiviteter av helt annan karak-
tär. Maten förbereds på spisen men under tiden pastavattnet kokar 
kanske man lyssnar på radion eller ringer ett telefonsamtal. I prakti-
ken är dessa avbrott mer av karaktären ”pausaktiviteter” än vad 
som i dagligt tal menas med fri tid. Även dessa kortare avbrott 
klassificeras ändå som fri tid i undersökningen. Aktiviteten är i 
någon mening begränsad av olika anledningar. Fri tid är därför inte 
alltid just fri tid.  

Oavsett episodlängd ingår varje episod av fritidsaktiviteter i beräk-
ningen av genomsnittlig mängd fri tid. Jämförs då kvinnors och 
mäns genomsnittliga fria tid tas ingen hänsyn till i vilken grad den 
fria tiden verkligen är fri tid enligt ovanstående resonemang.  

Kvinnors fria tid består av kortare men fler episoder 
Diagram 9.1 visar att kvinnors och mäns episoder av fri tid, vid 
jämförelse, ser olika ut19. En genomsnittlig fritidsepisod för män 
varar mellan 42 och 45 minuter beroende på typ av veckodag. Mot-

                                                      
19 Observera att antalet episoder och episodernas längd delvis beror på undersök-
ningens upplägg och genomförande. Om antalet möjliga aktiviteter ökar skulle 
också antalet episoder troligen öka samtidigt som den genomsnittliga episod-
längden skulle minska. Färre möjliga aktiviteter har omvänd effekt. Dock är antalet 
möjliga aktiviteter samma för kvinnor och män.  
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svarande fritidsepisoder är för kvinnor ungefär 8 minuter kortare 
både på vardagar och på veckoslutsdagar.  

Diagram 9.1 
Episoder av fri tid år 2010/11. Genomsnittlig längd, minuter. 
Befolkningen 20–84 år. Kön 

 
 

Kvinnors fria tid karaktäriseras också av i genomsnitt fler episoder 
av fri tid jämfört med män (se diagram 9.2). Fler men kortare episo-
der kan i praktiken delvis indikera att den fria tiden delvis, av olika 
grad, består av pausaktiviteter i väntan på andra typer av aktivite-
ter. Kvinnor skulle i så fall, i högre utsträckning än män, ha mer fri 
tid som kanske inte riktigt ska ses som just fri tid.    

Diagram 9.2 
Genomsnittligt antal episoder av fri tid per dygn år 2010/11. 
Befolkningen 20–84 år. Kön 
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Kvinnors fria tid avlöses av hemarbete 
Sedan tidigare kapitel vet vi att kvinnor ägnar mer tid åt hemarbete 
än män i genomsnitt. Hemarbetet kan i många fall bestå av perioder 
av väntan. Väntan på tvättmaskinen, väntan på den kokande potati-
sen eller väntan på att färgen ska torka exempelvis. Vilka typer av 
aktiviteter är det då som direkt följer episoder av fri tid? 

Undersöker man detta (diagram 9.3) tydliggörs vissa skillnader 
mellan kvinnors och mäns fria tid på vardagar. Mäns episoder av fri 
tid avlöses av episoder av intag av måltider i högre grad än kvinnor. 
Kvinnors episoder av fri tid avlöses istället, oftare än för män, av 
episoder av hemarbete. Detta ger stöd åt resonemanget att en högre 
andel av kvinnors fritidsepisoder utförs i samband med någon form 
av hemarbete och ska därför kanske inte jämföras med fri tid i 
dagligt tal.  

Diagram 9.3 
Aktiviteter som följer på episoder av fri tid år 2010/11. Kön. 
Befolkningen 20–84 år. Vardagar.   Procent

 
 

Motsvarande jämförelse för veckoslutsdagar (diagram 9.4) avslöjar i 
stort sett samma förhållanden. Mäns fria tid avlöses oftare av 
måltider eller annan episod av fri tid, samtidigt som kvinnor i högre 
utsträckning övergår från fri tid till någon form av hemarbete. 
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Diagram 9.4 
Aktiviteter som följer på fritidsepisoder år 2010/11. Kön. Befolkningen 
20–84 år. Veckoslutsdagar. Procent 

 
 

Generellt är det ändå så att skillnaderna mellan kvinnor och män är 
relativt små. Vanligast är att en episod av fri tid följs av ännu en 
episod av en annan form av fri tid. Att den fria tiden följs av för-
värvsarbete är mindre vanligt. Förvärvsarbetet genomförs oftast på 
en specifik plats. Dessutom påbörjas förvärvsarbetet vanligen på 
morgonen vilket gör det svårt att hinna med någon form av fri tid 
innan.  

TV-tittande en stor del av den fria tiden 
Ungefär 5 timmar per dygn i genomsnitt ägnar sig kvinnor och män, 
i åldern 20–64 år, åt olika former av fritidsaktiviteter (se diagram 9.5). 
Män ungefär en halvtimme mer än kvinnor.  

Den fria tiden utgörs till störst del av aktiviteterna TV och radio, 
social samvaro och hobbies. Det gäller för både kvinnor och män 
även om det skiljer en del mellan könen. Bland annat ägnar män i 
genomsnitt 20 minuter mer åt TV-tittande än kvinnor och ungefär 
en kvart mer åt olika hobbyaktiviteter20. Kvinnor ägnar i genomsnitt 
några minuter mer åt aktiviteterna social samvaro och läsning jäm-
fört med män. 

                                                      
20 TV-tittande utgör störst del av aktiviteten TV och radio. Internet/Datoranvänd-
ning är dominerande sett till de olika hobbyaktiviteterna. 
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Diagram 9.5 
Genomsnittlig tid för fri tid år 2010/11. Kön. Befolkningen 20–64 år. 
Timmar per dygn. September t.o.m. maj. Alla dagar

 
 

Tiden för de olika fritidsaktiviteterna i diagram 9.5 är beräknad som 
ett genomsnitt för alla personer i undersökningen. Ur ett genom-
snittsperspektiv kan tiden för vissa av aktiviteterna tyckas lite. Akti-
viteter som konserter, bio, besök på museum eller sportevenemang, 
som ingår i kategorin underhållning, kultur, är i allmänhet aktiviteter 
som tar lång tid att utföra, samtidigt är det aktiviteter som få perso-
ner gör ofta. Detsamma gäller föreningsverksamhet. Genomsnitts-
värdena blir därför låga. Tabell 9.1 visar att endast mellan 3 och 5 
procent av kvinnorna och männen har utfört dessa aktiviteter den 
aktuella dagboksdagen. Den genomsnittliga tiden för de som har 
ägnat tid åt exempelvis underhållning, kultur är ungefär en timme 
och tio minuter för kvinnor och en timme och tjugo minuter för 
män. 

Aktiviteten TV och radio är dessutom den aktivitet som är vanligast 
förekommande för både kvinnor och män. 81 procent av kvinnorna 
och 84 procent av männen ägnar tid åt denna aktivitet en genom-
snittlig dag. 

Att umgås och prata med vänner och bekanta, social samvaro, ägnar 
kvinnor i genomsnitt 53 minuter en genomsnittlig dag och män 
ungefär 45 minuter. I denna kategori ingår även telefonsamtal. 
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Tydliga skillnader jämfört med 1990/91 
Både kvinnor och män har idag mer fri tid jämfört med i början av 
nittiotalet (se tabell 9.1). Kvinnor har i genomsnitt 13 minuter mer fri 
tid per dygn och män ungefär 21 minuter. Det minskade förvärvs- 
och hemarbetet är en av förklaringarna till denna förändring. Precis 
som för 20 år sedan har de allra flesta personer episoder av fri tid en 
genomsnittlig dag.  

Inom kategorin Fri tid framgår däremot att vissa underkategorier 
har förändrats relativt mycket sedan 1990/91. I detta avseende är 
det ett antal kategorier som avviker mer än övriga. Det gäller bland 
annat social samvaro, hobbies, TV och radio och läsning. 

Social samvaro omfattar aktiviteter som att prata och träffa vänner 
och bekanta, prata i telefon, gå på krog eller restaurang. Denna 
aktivitet har minskat med i genomsnitt 20 minuter för kvinnor och 
en kvart för män jämfört med 1990/91. Det är dessutom en mindre 
andel kvinnor och män som ägnar tid åt social samvaro en genom-
snittlig dag. Även de som ägnar tid åt social samvaro gör det något 
mindre än tidigare även om det enbart är gruppen kvinnor som 
uppvisar en signifikant minskning, 11 minuter i genomsnitt.  

Att den genomsnittliga tiden för social samvaro minskar skulle 
delvis kunna förklaras av en undersökningsteknisk företeelse. Ett 
telefonsamtal klassificeras som social samvaro. Ett inlägg på något av 
de sociala medierna på Internet klassificeras som hobby då använd-
ning av Internet ingår i den kategorin. Ett rimligt antagande är att 
vissa telefonsamtal har ersatts av inlägg på Internet. Detta är en 
tänkbar förklaring som inte undersökts närmare.  

Stöd till detta resonemang är att Internet- och datoranvändningen, 
som ingår i kategorin hobbies, har ökat relativt mycket för både 
kvinnor och män. Kvinnor har ökat tiden för denna aktivitet med 
över 20 minuter per dag, män med hela 40 minuter per dag. Även 
om Internet- och datoranvändningen enbart bidrar till denna 
förändring är dessa aktiviteter starkt bidragande. Hur stor del av 
Internetanvändningen som ägnats åt sociala medier har dock inte 
undersökts närmare. 
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Tabell 9.1 
Genomsnittlig tid för fri tid, (timmar och minuter), andel utövare 
(procent) samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 
samt förändring (diff.) sedan 2000/01 och 1990/91 i minuter, efter kön. 
Befolkningen 20–64 år. September t.o.m. maj. Alla dagar 

  Genomsnitt Andel utövare Genomsnitt för utövare 

  Tid diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

% diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

Tid diff.  
2000/01 

diff. 
1990/91 

Idrott och  Kvinnor 0,27 0 9 36 3 11 1,15 -4 5 
friluftsliv Män 0,31 0 4 33 2 8 1,32 -7 -11 
Föreningsverk- Kvinnor 0,04 -2 -2 4 -1 -1 1,33 -18 -33 
samhet m.m. Män 0,06 -1 -2 4 -2 -2 2,41 43 25 
Underhållning,  Kvinnor 0,04 -1 0 5 -1 1 1,11 -24 -18 
kultur Män 0,03 -1 0 3 -1 0 1,21 -32 -25 
Social  Kvinnor 0,53 -15 -20 64 -13 -15 1,20 -6 -11 
samvaro Män 0,46 -8 -15 52 -7 -12 1,26 -1 -6 
TV och radio Kvinnor 1,48 6 16 81 -2 -2 2,12 10 22 

 
Män 2,07 7 11 84 -1 -2 2,31 10 16 

Läsning Kvinnor 0,23 -5 -14 44 -12 -26 0,52 1 0 

 
Män 0,18 -5 -16 36 -9 -28 0,49 -2 -3 

Hobbies Kvinnor 0,37 20 21 54 28 31 1,08 5 1 

 
Män 0,53 24 39 56 25 38 1,35 3 14 

Övrig fri tid Kvinnor 0,18 -2 2 30 -6 5 0,59 5 -1 

 
Män 0,15 -4 3 25 -7 4 0,58 -1 4 

Resor i sb med  Kvinnor 0,21 -2 0 36 12 1 0,56 -1 -1 
fri tid Män 0,25 -3 -2 34 6 -5 1,11 7 5 
Fri tid, totalt Kvinnor 4,54 -1 13 99 0 0 4,57 0 14 

 
Män 5,23 6 21 99 0 0 5,26 6 20 

Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
 

Att Internet har påverkat vardagslivet för många människor fram-
går tydligt i tabellen. Andelen kvinnor och män som en genom-
snittlig dag ägnat tid åt aktiviteten hobbies har ökat med 30 procent-
enheter sedan 1990/91.  

Den tid som ägnas åt kategorin TV och radio består i huvudsak av 
TV-tittande21. I genomsnitt ägnar både kvinnor och män mer tid åt 
dessa aktiviteter nu än i början av nittiotalet. De kvinnor som tittar 
på TV eller lyssnar på radio gör det i genomsnitt 22 minuter längre 
                                                      
21 Att aktivt lyssna på musik via stereo, dator etc. eller andra typer av mediaspelare 
ingår i kategorin Hobbies. 
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per dygn, män 16 minuter. Däremot är det inte en större andel kvin-
nor eller män som ägnar tid åt dessa aktiviteter. Någon signifikant 
förändring uppvisas inte.  

Läsning av böcker och tidsskrifter har minskat med i genomsnitt en 
kvart per dygn för både kvinnor och män jämfört med 1990/91. 
Läsning avser främst böcker, tidningar etc. Att läsa en artikel på 
Internet klassificeras som en hobbyaktivitet. Hur stor andel av den 
totala läsningen som sker på Internet har inte undersökts närmare. 
Noterbart är att andelen kvinnor och män som läser böcker eller 
tidsskrifter kraftigt har minskat sedan början av nittiotalet. Hela 26 
procentenheter färre kvinnor och 28 procentenheter färre män. De 
som läser ägnar ungefär lika mycket tid åt detta som tidigare. Ingen 
signifikant förändring uppvisas. 

Noterbart är även att andelen kvinnor och män som ägnar tid åt 
idrott och friluftsliv har ökat. Andelen har ökat med 11 procent-
enheter för kvinnor och 8 procentenheter för män. Däremot så visar 
statistiken att när vi väl ägnar tid åt dessa aktiviteter så gör vi det 
lite kortare tid. 

Äldre över 65 år har mest fri tid 
Inte särskilt överraskande har personer över 65 år mest fri tid en 
genomsnittlig dag om man ser till hela åldersgruppen 20–84 år. Den 
flesta över 65 år har gått i pension vilket påverkar möjligheten till fri 
tid. Minst fri tid har föräldrar. Mammor och pappor till småbarn 
under 7 år har i genomsnitt hälften så mycket fri tid som kvinnor 
och män över 65 år. 

Den enskilt största fritidsaktiviteten för alla olika livscykelgrupper 
är TV och radio där TV-tittande står för den allra största delen (se 
mer under TV och radio – betydande biaktivitet). Noterbart är att 
ensamstående män och kvinnor över 65 år ägnar mer än 3 timmar 
per dygn åt TV och radio. 
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Diagram 9.6 
Genomsnittlig tid för fritidsaktiviteter år 2010/11. Familjecykel. 
Befolkningen 20–84 år. Timmar per dygn. Alla dagar
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En annan aktiviteter som tenderar att variera relativt mycket 
beroende på vilken livscykelgrupp som studeras är läsning av 
böcker och tidsskrifter. Äldre läser mer än yngre.  

Övriga aktiviteter varierar relativt lite mellan grupperna.  

Social samvaro – problematiskt att mäta 
Att mäta social samvaro med hjälp av dagboksanteckningar är svårt. 
Ofta pågår någon form av social samvaro stora delar av dagarna för 
de allra flesta. I dagböckerna kan det vara noterat att personen 
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dammsuger och lyssnar på radio. Samtidigt befinner sig en eller fler 
personer i närheten under tiden som aktiviteterna utförs. Kanske 
småpratar de med varandra, kanske hjälper de varandra? Denna 
form av social samvaro fångas inte upp i undersökningen.  

En annan svårighet är aktiviteten samtal. Det är rimligt att tro att 
någon form av samtal utförs vid alla olika aktiviteter så länge 
ytterligare personer befinner sig i närheten. Under besök av släkt 
och vänner, på fest och vid andra sociala sammankomster samtalas 
det. Dessa samtal ingår inte i aktiviteten samtal. Denna aktivitet 
bygger på information i dagböckerna där det framgår att personen 
samtalade, diskuterade eller på annat sätt pratade med någon 
annan. Mycket av samtalandet sker dessutom inte som huvudakti-
vitet utan som en del av andra aktiviteter och inkluderas därmed 
inte heller till aktiviteten. 

Detta stycke om social samvaro bygger enbart på de episoder av 
huvudaktiviteter i dagböckerna där informationen varit sådan att 
aktiviteten kunnat kodas som social samvaro. Exempel på sådana 
aktiviteter är fest, besök, telefonsamtal, vanliga samtal och andra 
sociala sammanhang. 
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Diagram 9.7 
Genomsnittlig tid för social samvaro år 2010/11. Familjecykel. 
Befolkningen 20–84 år. Timmar per dygn. Alla dagar 
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Utifrån diagram 9.7 går det att utläsa att samtal av olika slag står för 
en stor del av den sociala samvaron. Detta gäller för samtliga redo-
visningsgrupper. I de flesta grupperna ägnar kvinnor mer tid än 
män åt såväl samtal och främst telefonsamtal. 

Yngre ägnar mer tid åt restaurang- och cafébesök än de äldre medan 
de äldre ägnar mer tid åt spel och sällskapslekar än de yngre.  

Besök av och besök hos släkt och vänner är även det en problema-
tisk aktivitet att mäta. Det kan exempelvis framgå att en person äter 
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middag och dricker kaffe men inte huruvida det sker i samband 
med någon form av besök. Det finns därmed anledning att anta en 
viss försiktighet vid tolkning av just besök av och besök hos. Noterbart 
är ändå att besök hos-aktiviteten ges mer tid i genomsnitt än besök 
av för många av grupperna.   

Bortsett från de ensamstående småbarnsmammorna har föräldrar i 
genomsnitt mindre tid åt social samvaro än de flesta andra livs-
cykelgrupperna. 

Hobbies – Består främst av Internetanvändning 
Kategorin hobbies omfattar vitt skilda aktiviteter som ändå har det 
gemensamma att de i någon mening utförs under den fria tiden. 
Aktiviteterna spänner mellan olika former av handarbete, att lyssna 
på musik, att spela instrument, att samla på frimärken till att spela 
datorspel och surfa på Internet. Som tidigare noterats har tid för 
hobbies ökat markant sedan början av nittiotalet. En viktig delför-
klaring till det är användandet av Internet som för nästan alla 
livscykelgrupper är den mest omfattande aktiviteten år 2010/11. 
Samtidigt är det troligt att Internetanvändningen underskattas då 
noterade aktiviteter som exempelvis inköp av kläder, resor etc., 
bankärenden och andra ärenden i vissa fall utförs på Internet. 
Beskrivs aktiviteterna som nyss angivna exempel så klassificeras de 
som de typer av aktiviteter de är, inköp av varor och hushållets admi-
nistration och kontorsarbete som ingår i det obetalda hemarbetet. De 
aktiviteter som skapar kategorin Internetanvändning är beskrivna 
som exempelvis ”satt vid datorn”, ”slösurfade” eller ”letade på 
Internet” utan att vidare specificera vilken typ av aktivitet som 
utförts med hjälp av Internet. Att twittra och göra inlägg på exem-
pelvis Facebook eller andra typer av sociala medier har dock 
klassificerats som Internetanvändning och inte som social samvaro. 
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Diagram 9.8 
Genomsnittlig tid för hobbies år 2010/11. Familjecykel. Befolkningen 
20–84 år. Timmar per dygn. Alla dagar 
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För ensamstående och barnlösa män i åldern 20–44 år består annan 
datoranvändning, exempelvis dataspel, TV-spel etc., för en stor del av 
den totala tid som ägnas åt hobbies. 

Äldre personer över 65 år ägnar en del tid åt spel och lek som utförs 
på egen hand. Här ingår även penningspel såsom spel på trav och 
lotterier. 
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När det gäller att lyssna på musik, bortsett från radio, så är det 
främst de äldre samt de yngre männen som i genomsnitt ägnar mest 
tid åt det. 

Handarbete i olika former är det främst kvinnor över 65 år som 
ägnar sig åt.  

Män använder dator/Internet i högre utsträckning än 
kvinnor 
Utifrån dagboksdata går det att utröna vilka aktiviteter som utförs 
med stöd av en dator eller Internet. Tabell 9.2 visar hur många 
minuter i genomsnitt som kvinnor och män använder sig av dessa 
verktyg för att utföra olika former av aktiviteter på Internet.  

Jämförs kvinnor och män i åldern 20–84 år visar statistiken att män i 
högre utsträckning än kvinnor använder sig av dator eller Internet. 
En förklaring till skillnaden totalt sett är att män spelar mer dataspel 
än kvinnor. Detta framgår i kategorin annan datoranvändning där det 
är en signifikant skillnad mellan kvinnor och män. 
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Tabell 9.2 
Genomsnittlig tid för dator- och internetanvändning år 2010/11 med 
avseende på de aktiviteter där respondenten noterat att en 
dator/Internet är inblandad22. Befolkningen 20–84 år. Timmar per 
dygn. Alla dagar 

 Kvinnor Män 

 Alla dagar Alla dagar Alla dagar Alla dagar 

Annat hemarbete 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 
– Med stöd av dator/Internet 0,02 ±0,01 0,03 ±0,01 

Hemarbete, totalt 3,56 ±0,07 3,10 ±0,07 
– Med stöd av dator/Internet 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 

Studier, totalt 0,15 ±0,03 0,11 ±0,04 
– Med stöd av dator/Internet 0,04 ±0,01 0,02 ±0,01 
TV-, videotittande 1,51 ±0,05 2,11 ±0,06 
– Med stöd av dator/Internet 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 

TV och radio, totalt 1,54 ±0,05 2,14 ±0,06 
– Med stöd av dator/Internet 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 

Läsning, totalt 0,32 ±0,02 0,26 ±0,02 
– Med stöd av dator/Internet 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Internetanvändning 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
– Med stöd av dator/Internet 0,21 ±0,02 0,26 ±0,03 
Annan datoranvändning 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
– Med stöd av dator/Internet 0,05 ±0,02 0,13 ±0,02 

Fri tid, totalt 5,04 ±0,08 5,08 ±0,09 
– Med stöd av dator/Internet 0,32 ±0,03 0,50 ±0,05 

Totalt 22,54 ±0,05 22,30 ±0,07 
– Med stöd av dator/Internet 1,06 ±0,05 1,30 ±0,07 

 

Att studera kvinnors och mäns dator- och Internetanvändning med 
hjälp av de dagboksdata som föreligger är inte helt utan problem. 
Om det exempelvis framgår i dagboken att ”satt vid datorn” så har 
detta kategoriserats som Internetanvändning. Det framgår därmed 
inte vad som egentligen utfördes på Internet. Internet kan i prakti-
ken ses som ett verktyg till att utföra någon annan typ av aktivitet, 
precis som en skivspelare är ett verktyg för att spela skivor. På Inter-
net kan en mängd olika aktiviteter utföras. Hemarbete i form av 
bankärenden, social samvaro i form av olika sociala medier, läsning 
i form av Internetbaserade dagstidningar och så vidare. Ibland fram-
går detta i dagboken men ibland inte. Det finns därför anledning att 
tro att undersökningens utformning inte är optimal för att studera i 

                                                      
22 Se bilaga 3 för dagbokexempel 
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detalj hur datorer och Internet används och hur de påverkar kvin-
nors och mäns vardag. 

TV och radio – betydande biaktivitet 
TV-tittandet har i genomsnitt ökat med ungefär 10–15 minuter 
sedan år 1990/91. Samtidigt har vi tidigare konstaterat att andelen 
som tittar på TV inte har ökat. Diagram 9.9 visar hur kategorin TV 
och radio fördelar sig på de olika livscykelgrupperna.  

Utifrån diagrammet kan man snabbt konstatera att radiolyssnande 
som huvudaktivitet inte är något som ägnas särskilt mycket tid åt. 
Kvinnor och män över 65 år ägnar några minuter i genomsnitt per 
dag åt detta. Få andra grupper uppvisar särskilt mycket tid för 
detta. 

TV-tittandet står därför för överväldigande del av kategorin TV och 
radio. Den grupp som i genomsnitt ägnar minst tid åt TV-tittande är 
småbarnsföräldrarna och då främst mammorna. En ensamstående 
småbarnsmamma ägnar ungefär 75 minuter i genomsnitt per dygn 
åt TV-tittande. En ensamstående man över 65 år ägnar över 200 
minuter i genomsnitt per dygn åt att se på TV:n. Generellt sett är det 
personer över 65 år som tittar mest på TV.  
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Diagram 9.9 
Genomsnittlig tid för tv och radio år 2010/11. Familjecykel. 
Befolkningen 20–84 år. Timmar per dygn. Alla dagar 
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Ovanstående värden bygger på att TV-tittandet och radiolyssnandet 
sker som huvudaktivitet. Att bara inkludera dessa aktiviteter då de 
är noterade som huvudaktiviteter genererar en underskattning. 
Såväl radion som TV:n står ofta på i bakgrunden då det städas, lagas 
mat, stryks och hängs tvätt och så vidare. Tar man även hänsyn till 
och tillåter dessa aktiviteter som så kallade biaktiviteter framträder 
en annan bild. Det visar sig då att framför allt radiolyssnande i de 
allra flesta fall sker vid sidan av någon annan aktivitet. Män i grup-
pen sammanboende över 65 år lyssnar i själva verket på radio unge-
fär 50 minuter i genomsnitt per dygn. Kvinnor i samma grupp än 
mer. 
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Att radiolyssnande i huvudsak sker som någon form av biaktivitet 
gäller alla livscykelgrupper. Det är liten skillnad mellan könen om 
man ser till alla kvinnor och män i åldern 20–84 år. 

Precis som radiolyssnande, sker även TV-tittandet delvis i samband 
med någon annan aktivitet. Dock inte i samma utsträckning som 
radiolyssnandet, relativt sett.  

Tittar man på alla kvinnor och män i åldern 20–84 år så ökar tiden 
för kategorin TV och radio med över en timme per dygn.  

Läsning – dagstidningar läses av äldre 
Att läsa böcker eller tidningar av olika slag är något som främst 
äldre över 65 år ägnar tid åt. Framför allt när det gäller läsning av 
dagstidningar. De ägnar dessutom mer tid åt bokläsning än kvinnor 
och män i huvuddelen av de övriga livscykelgrupperna. 

Diagram 9.10 
Genomsnittlig tid för läsning år 2010/11. Familjecykel. Befolkningen 
20–84 år. Timmar per dygn. Alla dagar 
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I de flesta livscykelgrupperna ägnar kvinnor i genomsnitt ägnar mer 
tid än män åt läsning i olika former. Minst tid åt läsning ägnar sam-
manboende och barnlösa män i åldern 20–44 år. 

Idrott och friluftsliv – Äldre mer aktiva än yngre 
Diagram 9.11 visar att kvinnor och män i åldern 20–84 ägnar 
igenomsnitt mellan 30 och 40 minuter per dygn åt någon form av 
idrott eller friluftsliv. En stor andel tid ägnas åt promenader och då 
inte bara i skog och mark. Äldre sammanboende kvinnor över 65 år 
ägnar i genomsnitt över en halvtimme per dygn åt att promenera. 
Sammanboende småbarnspappor ägnar minst tid åt promenader, 
strax under 10 minuter i genomsnitt per dygn.  

Idrott, såväl inomhus som utomhus, ägnas relativt mycket tid åt. 
Sett till den totala tid som kvinnor och män ägnar åt idrottsaktivi-
teter underskattas denna kategori då vissa aktiviteter kategoriseras 
som annan idrotts- eller friluftsaktivitet. I den kategorin klassificeras 
idrott där det i dagboken inte framgår huruvida aktiviteten utfördes 
inom- eller utomhus. Här hamnar också den tid som läggs på 
diverse ombyten före och efter själva idrotts- eller friluftsaktiviteten. 

Annan idrotts- eller friluftsaktivitet omfattar även båtturer och 
cykelturer bland annat. 
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Diagram 9.11 
Genomsnittlig tid för idrott- och friluftsaktiviteter år 2010/11. 
Familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Timmar per dygn. Alla dagar 
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Småbarnsföräldrarna ägnar minst tid åt idrott eller friluftsliv. I 
genomsnitt ägnar den sammanboende småbarnsmamman ungefär 
25 minuter per dygn åt dessa aktiviteter. Mest tid åt idrott eller 
friluftsliv, ungefär 45 minuter i genomsnitt per dygn, ägnar barnlösa 
ensamstående män i åldersgruppen 45–64 år. 
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Den fria tiden koncentreras till eftermiddagen och 
kvällen 
Diagram 9.12 och 9.13 visar när på dygnet som störst andel kvinnor 
och män har så kallad fri tid. Tydligt är att störst andel av befolk-
ningen i åldersgruppen 20–64 år har fri tid runt klockan 21. Det sker 
en dramatisk ökning efter middagstid för både kvinnor och män. 
Klockan 18 har ungefär 30 procent av både kvinnor och män fri tid. 
Klockan 20 ungefär strax under 60 procent. Runt klockan 21 sker 
istället en dramatisk minskning av andelen kvinnor och män med fri 
tid. Det har att göra med sovtider och när man går och lägger sig. 
Klockan 23 är andelen åter ungefär 20 procent. Att sova och de 
förberedelser som sker innan klassificeras som personliga behov och 
inte som fri tid. 

Diagram 9.12 
Andel kvinnor som har fri tid vid olika tidpunkter en genomsnittlig 
vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. 
September t.o.m. maj. Procent 
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Diagram 9.13 
Andel män som har fri tid vid olika tidpunkter en genomsnittlig vardag 
år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. September 
t.o.m. maj. Procent 

 
 

Någon tydlig skillnad mellan andelen kvinnor och män som har fri 
tid vid olika tider på dygnet framkommer inte. Inte heller någon 
skillnad vid en jämförelse med andelarna år 2000/01 eller 1990/91. 

Störst andel TV-tittare runt klockan 21 
Som tidigare konstaterats upptar TV-tittande en stor del av den fria 
tiden. Diagram 9.14 och 9.15 visar andelen kvinnor och män som ser 
på TV vid olika tidpunkter en genomsnittlig vardag. Utifrån gra-
ferna kan man konstatera att TV-tittande sker främst mellan klockan 
18 och klockan 23. Detta har inte nämnvärt förändrats sedan början 
av nittiotalet. Kurvorna för kvinnor och män är dessutom i det stora 
hela lika. Klockan 21 är den tid då störst andel kvinnor tittar på TV 
medan andelen män är som störst cirka klockan 21.30.  
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Diagram 9.14 
Andel kvinnor som tittar på TV vid olika tidpunkter en genomsnittlig 
vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. 
September t.o.m. maj. Procent 

 
 

Diagram 9.15 
Andel män som tittar på TV vid olika tidpunkter en genomsnittlig 
vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 20–64 år. 
September t.o.m. maj. Procent 
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Kraftig relativ utveckling i användningen av 
datorer/Internet 
Om TV-tittandet inte förändrats nämnvärt, sett till andelen kvinnor 
och män som tittar på TV vid olika tidpunkter, är skillnaden desto 
större när det gäller användningen av dator och Internet. I början av 
nittiotalet var datoranvändning en marginell företeelse och datorer 
var långt ifrån något som fanns i var mans hem. Av naturliga anled-
ningar var därmed också Internet ännu i sin linda och långt från 
dagens utformning och spridning. 20 år senare är datorer och Inter-
net en del av vardagen för de allra flesta. Diagram 9.16 och 9.17 
visar andelen kvinnor och män som använder sig av just Internet 
eller datorer vid olika tidpunkter på dygnet.  

Diagram 9.16 
Andel kvinnor som använder dator/internet vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 
20–64 år. September t.o.m. maj. Procent 
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Diagram 9.17 
Andel män som använder dator/internet vid olika tidpunkter en 
genomsnittlig vardag år 1990/91, 2000/01 och 2010/11. Befolkningen 
20–64 år. September t.o.m. maj. Procent 

 
 

Utifrån dessa diagram går att utläsa att dessa typer av aktiviteter är 
någorlunda jämnt spridda från tidig morgon till sent på kvällen på 
vardagarna. Det sker dock en viss ökning mellan klockan 19 och 23. 
Runt klockan 21 är det störst andel kvinnor och män som utför 
dessa aktiviteter.  

Män har mer fri tid på helgen 
Diagram 9.18 visar att kvinnor och män i genomsnitt har ungefär 
lika mycket fri tid på vardagar. På veckosluten är skillnaden desto 
större. Hälften av kvinnorna i åldersgruppen 20–84 år har minst 7 
timmar fri tid en genomsnittlig veckoslutsdag. Hälften av männen 
har minst 8 timmar. Män i allmänhet ser därför ut att ha en tydligare 
uppdelning när det gäller den totala arbetstiden och i förlängningen 
den fria tiden. Män koncentrerar sitt arbete till vardagarna och är 
lediga på helgerna. 
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Diagram 9.18 
Fri tid år 2010/11 efter kön. Kumulativ fördelning av tid för fri tid. 
Befolkningen 20–84 år. Vardagar respektive veckoslut. Timmar per 
dygn. Procent 

 
 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

<1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <10 <11 <12 <13 <14 <15 

 Kvinnor  Män 

Veckoslut

 Vardagar

 



Nu för tiden Fakta om statistiken 

Statistiska centralbyrån 119 

Fakta om statistiken 
I oktober 2008 beslutade regeringen att låta SCB utföra ännu en 
tidsanvändningsundersökning med huvudsakligt syfte att studera 
jämställdheten mellan kvinnor och män utifrån ett tidsanvändnings-
perspektiv. Resultaten ger möjlighet att beskriva likheter och skill-
nader i kvinnors och mäns levnadsvillkor vad gäller vardagslivet 
och dess organisering. I april 2010 påbörjades därför insamlingen av 
den tredje fullskaliga tidsanvändningsundersökningen i Sverige. 
Tidigare undersökningar genomfördes 1990/91 och 2000/01. 

Resultaten från de tre undersökningarna är i huvudsak jämförbara. 
En skillnad är att 1990/91-års undersökning genomfördes endast 
under perioden september till maj. De jämförelser som gjorts med 
resultaten från den första undersökningen bygger därför endast på 
data för just dessa månader för att undvika så kallade kalender-
effekter. 

Det insamlade materialet i de tre undersökningarna är omfattande 
vilket har sin grund i undersökningarnas upplägg och genom-
förande. Tidsanvändningsdata kan användas för analyser inom 
många olika forskningsområden och inte bara för att belysa jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. Denna rapport använder endast 
en liten del av den totala informationen från intervjuerna och 
dagböckerna. 

Detta omfattar statistiken 
7 366 personer har slumpmässigt valts ut till att delta i undersök-
ningen. Dessa personer har ombetts att besvara intervjufrågor via 
telefon och framför allt att föra dagbok och med egna ord beskriva 
de aktiviteter de utfört under två slumpmässigt utvalda dygn. 
Denna metod är väl beprövad internationellt och anses generera 
tillförlitlig data för att studera hur individer och hushåll använder 
sin tid23. 

                                                      
23Se t.ex. ”Time, goods and well-being”, edited by F. Thomas Juster and Frank P. 
Stafford 
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Objekt och population 
Urvalsramen består av alla personer i åldrarna 15–84 år som är folk-
bokförda i Sverige (exklusive institutionsboende) vid tiden för 
urvalsdragningen. 

Statistiska mått 
I huvudsak har tre relevanta och viktiga statistiska mått använts i 
redovisningen av resultaten. 

1) Genomsnittlig tid för alla i populationen 
2) Genomsnittlig andel som utfört en viss aktivitet 
3) Genomsnittlig tid för de som utfört aktiviteten 

Att analysera dessa tre mått tillsammans kan i vissa avseenden vara 
nödvändigt för att göra en relevant tolkning av resultaten. 

Redovisningsgrupper 
De redovisningsgrupper som används i huvudsak i rapporten avser 
fördelning på kön och familjecykel. 

Redovisningsgrupp Antal dagboksdagar vid 
skattning för hela under-

sökningsperioden år 2010/11 

 Kvinnor Män 

Samtliga (15–84 år) 3 534 2 943 
Samtliga (20–64 år) 2 825 2 167 
Ungdomar 15–19 år boende hos föräldrar 112 100 
Ungdomar 20–24 år boende hos föräldrar 57 50 
Barnlösa 15–44 år ensamstående 210 298 
Barnlösa 15–44 år sammanboende 264 208 
Sammanboende småbarnsföräldrar 478 387 
Ensamstående småbarnsföräldrar 71 10* 
Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) 567 445 
Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 256 48* 
Barnlösa 45–64 år sammanboende 649 524 
Barnlösa 45–64 år ensamstående 279 199 
65+ år sammanboende 399 538 
65+ år ensamstående 192 136 

* För dessa grupper redovisas inga resultat då skattningarna bygger på för få observationer 
vilket leder till för hög osäkerhet. 
 

Referenstider 
Referensperioden för undersökningen är 1 april 2010 till och med 31 
mars 2011. Dock har viss förskjutning av dagboksdagar tillåtits 
vilket kan ha medfört att vissa dagböcker är ifyllda för dagar efter 
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sista referensdag. Dagboksdagarna är jämnt fördelat över årets alla 
dagar. Inga dagar på året är exkluderade. 

Så görs statistiken 
Resultaten bygger i huvudsak på dagboksanteckningar. Bakgrunds-
information har insamlats via telefonintervjuer och från olika 
administrativa register. Utifrån bakgrundsinformationen har 
redovisningsgrupper bildats i syfte att visa hur tidsanvändningen 
varierar mellan kön, ålder och i vilken fas individen befinner sig i 
livet. 

Varje dagboksanteckning har tolkats, kategoriserats och kodats 
manuellt för att strukturera den stora mängd information som 
denna undersökningsform genererar. Kodningen bygger på ett 
hierarkiskt aktivitetssystem som i grunden följer det klassificerings-
system som EU:s statistikbyrå, Eurostat, har arbetat fram i sam-
verkan med flertalet medlemsländer. På så vis går det att göra 
internationella jämförelser. 

Internationell harmonisering 
Den svenska tidsanvändningsundersökningen bygger, med vissa 
undantag24, i huvudsak på EU:s riktlinjer vars syfte är att skapa 
internationell jämförbar tidsanvändningsstatistik. Dessa riktlinjer, 
HETUS-guidelines25 (Harmonised European Time Use Surveys), har 
arbetats fram av Eurostat tillsammans med flertalet nationella 
statistikbyråer (bland andra SCB)  inom EU, EFTA och Phare. Dessa 
riktlinjer täcker inte bara undersökningens design och upplägg utan 
även hur den insamlade dagboksinformationen ska kategoriseras 
och kodas. 

Population och urval 
För att skapa ett representativt underlag har två olika urval gjorts. 
Dels ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU) av individer, 
dels ett slumpmässigt urval av dagboksdagar. Ett stratifierat OSU 
innebär att alla objekt inom ett stratum har samma sannolikhet att 
komma med i urvalet. 

                                                      
24 Bl.a. så bygger den svenska undersökningen delvis på urval av individer istället 
för enbart hushållet och alla dess individer och att intervjun genomförs via telefon 
istället för vid hembesök. 
25 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/ 
publication?p_product_code=KS-RA-08-014 
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Urvalet av individer har dessutom utförts i två delar där det ena 
urvalet avser hushållet och inte enbart den utvalda individen. 
Analyserna i denna rapport utgår dock från ett individperspektiv 
vilket i praktiken innebär att individerna i hushållurvalet har 
hanterats som enskilda individer. 

Urval av individer och hushåll 
Urvalsramen bildades utifrån Registret över totalbefolkningen (RTB) 
och omfattar alla personer i åldrarna 15–84 år som var folkbokförda 
i Sverige vid urvalstillfället (exklusive institutionsboende). I och 
med att populationen förändras från dag till dag uppdateras RTB 
med jämna mellanrum och av den anledningen fördelades urvalet 
både av individer och av hushåll på fyra fristående kvartalsurval i 
syfte att utgå från en så korrekt rampopulation som möjligt. 

Huvudurvalet avser urval av individer men dessutom gjordes ett 
mindre urval av hushåll för att skapa möjlighet att i vissa fall stu-
dera interaktionen mellan individer inom hushållet. 

Individurvalet har stratifierats med avseende på kön och ålder men 
även på ensamstående kvinnor med barn under 18 år. På så sätt 
säkerställs bland annat att dessa grupper finns representerade i 
urvalspopulationen. Bruttourvalet bestämdes till cirka 6 000 indi-
vider jämnt fördelat över fyra kvartal. 
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Tabell 1 
Population och urval fördelat på stratum (Individurvalet) 

Stratum Population –Urval  
kv1 

– Urval  
kv2 

– Urval  
kv3 

– Urval  
kv4 

Man (15–19 år) 315 437 37 38 37 38 
Kvinna (15–19 år) 298 310 37 37 38 37 
Man (20–34 år) 905 879 177 175 176 176 
Kvinna ensamstående med barn 
<18 år (20–34 år) 45 630 37 37 38 37 
Kvinna övriga (20–34 år) 818 406 160 157 158 158 
Man (35–49 år) 978 966 190 190 188 191 
Kvinna ensamst m barn  
<18 år (35–49 år) 135 061 111 112 112 113 
Kvinna övriga (35–49 år) 809 724 157 158 157 157 
Man (50–64 år) 893 015 174 173 174 174 
Kvinna (50–64 år) 884 257 171 172 171 172 
Man (65–74 år) 467 192 72 73 72 72 
Kvinna (65–74 år) 483 138 73 72 73 72 
Man (75–84 år) 249 980 50 50 48 50 
Kvinna (75–84 år) 323 495 50 50 49 50 

Totalt 7 608 490 1 496 1 494 1 491 1497 

 

Hushållsurvalet har skapats i två steg då RTB inte utgör en lämplig 
urvalsram för urval av hushåll. I första steget drogs individer 
slumpmässigt. Vid intervjutillfället fick de svara på om de hade en 
make/maka/sambo/partner. Om så var fallet togs även dessa per-
soner med i urvalet.  Hushållsurvalet avser således inte alla per-
soner i hushållet utan enbart urvalspersonen och dess make/maka/ 
sambo/partner. 

Hushållsurvalet har stratifierats på ålder och kön. Bruttourvalet 
bestämdes till ungefär 1 400 individer + eventuell make/maka/ 
sambo/partner. Till dessa urvalsenheter kunde 406 make/maka/ 
sambo/partner kopplas till hushållet. 
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Tabell 2 
Population och urval fördelat på stratum (Hushållsurvalet) 

Stratum Population –Urval  
kv1 

– Urval  
kv2 

– Urval  
kv3 

– Urval  
kv4 

Man (25–34 år) 587 583 31 33 33 32 
Kvinna (25–34 år) 559 708 31 29 31 30 
Man (35–49 år) 978 966 52 54 53 54 
Kvinna (35–49 år) 944 785 52 52 52 51 
Man (50–64 år) 893 015 49 49 49 49 
Kvinna (50–64 år) 884 257 49 48 48 47 
Man (65–74 år) 467 192 26 26 26 25 
Kvinna (65–74 år) 483 138 27 26 27 26 
Man (75–84 år) 249 980 13 13 14 14 
Kvinna (75–84 år) 323 495 18 17 17 17 

Totalt 6 372 119 348 347 350 345 

 

Urval av dagboksdagar 
Varje individ har ombetts att dagboksföra två dagar, en vardag 
(måndag–fredag) och en veckoslutsdag (lördag eller söndag). Urva-
let av dagboksdagar bestämdes så att båda dagarna inföll under en 
tvåveckorsperiod. De utvalda paren av dagar har fördelats slump-
mässigt på de utvalda individerna för att få en jämn spridning över 
undersökningsperioden. De utvalda dagarna totalundersöks med 
avseende på dygnets alla minuter. 

Rampopulationen av dagboksdagar omfattar årets alla dagar 
inklusive helgdagar för att undvika så kallade kalendereffekter i 
statistiken. Inom ett kvartal drogs dagarna på följande sätt. 

1) Dag 1 valdes slumpmässigt med lika sannolikhet bland dagarna i 
kvartalet. 

2) Om den utvalda dagen var en vardag så valdes en av de 4 vecko-
slutsdagarna före och efter den utvalda vardagen med lika san-
nolikhet. Om den först utvalda dagen var en veckoslutsdag så 
valdes en av de 5 vardagarna före och efter den utvalda vecko-
slutsdagen med lika sannolikhet. 

Av olika anledningar är den så kallade inklusionssannolikheten26 
inte den samma för alla dagar i kvartalen men detta har marginell 
betydelse. 

                                                      
26 Alla dagar har inte exakt lika stor sannolikhet att bli utvald. Bland annat så 
uppstår vissa ändeffekter i början och i slutet av kvartalet då dessa inklusions-
sannolikheter har som störst avvikelse jämfört med övriga dagar. 
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Intervjun 
För att samla in relevant bakgrundsinformation har urvalsperso-
nerna telefonintervjuats. Intervjun omfattar frågor om exempelvis: 

• hushållets sammansättning (vilka som ingår i hushållet) 

• barnomsorg 

• sysselsättning 

• yrke 

• arbetstid 

• lön 

• hälsa 

• omsorg 

• fritid 

Med hjälp av bakgrundsinformationen kan olika redovisnings-
grupper bildas beroende på vilken typ av analys som ska genom-
föras. 

Dagboken 
Dagboken är det viktigaste instrumentet i undersökningen. Urvals-
personen antecknar och beskriver med egna ord vilken aktivitet som 
utförs och mellan vilka tider. Dagboken är indelad i tiominuters-
intervall som täcker dygnets alla timmar (se bilaga 3). Varje tids-
intervall i tidsdagboken innehåller information om: 
1) Huvudsaklig aktivitet 
2) Biaktivitet 
3) Plats eller färdmedel 
4) Närvarande personer 
5) Om huvud- eller biaktiviteten genomfördes med stöd av 

dator/Internet. 

Kodning av aktiviteter 
Alla de beskrivna aktiviteterna har tolkats och kodats manuellt. 
Informationen har klassificerats enligt ett hierarkiskt kodsystem som 
har sin grund i det klassificeringssystem som Eurostat rekommende-
rar. Kodsystemet utgår från fem huvudsakliga aktivitetskategorier: 
1) Förvärvsarbete 
2) Hemarbete 
3) Personliga behov 
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4) Studier 
5)  Fri tid. 

Dessa går att bryta ned på många olika underkategorier. I den 
svenska undersökningen används över 200 olika aktiviteter (se 
bilaga 1). 

Registerinformation 
Uppgifter om de deltagande personerna har hämtats från Utbild-
ningsregistret samt Inkomst- och taxeringsregistret. Dessutom har 
uppgifter hämtats från RTB (Registret över totalbefolkningen). 
Dessa uppgifter finns för alla i urvalet, dvs. både de svarande och 
bortfallet, och används vid bortfallsanalysen som tillsammans med 
annan information ligger till grund för en bedömning av 
undersökningens tillförlitlighet. 

Viktberäkning och estimation 
För varje svarande person (kallas objekt i fortsättningen) har en vikt 
beräknats. Syftet med detta är att kunna redovisa resultat för hela 
populationen och inte bara för de svarande. Vikten kallas därför 
även för uppräkningstal. 

Vikterna har beräknats utifrån urvalsdesignen samt antaganden om 
objektsbortfall och täckningsfel.  

Alla parametrar av intresse i undersökningen kan betraktas som en 
kvot mellan två totaler, detta gäller såväl andelar som medelvärden. 
Skattningen av en sådan kvot beräknas som kvoten mellan två 
skattade totaler. 

Eftersom urvalsdesignerna är stratifierade urval med OSU inom 
strata, skattas en total av variabeln y i delpopulation d enligt, 

∑ ν∑= hr dkkkh hhyd ywnNt̂
, där Nh är populationsstorleken i 

stratum h enligt urvalsramen, nh är antalet i urvalet (inklusive 
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 ××= . 

Svarsmängden kommer från 4 kvartalsurval, varje kvartalsurval 
utgörs dessutom av ett individ- och ett hushållsurval 
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Vikten w1k används för att väga ihop individ- och hushållsurvalen, 
vikten w2k används för att väga ihop kvartalsskattningarna till en 
helårsskattning och vikten w3k används för att justera för det faktum 
att en person i hushållsurvalet har större chans att komma med i 
urvalet om han/hon ingår i ett hushåll med make/maka/sambo. 

Vikten νk är den skattade svarssannolikheten som erhålls med hjälp 
av de valda bakgrundsvariablerna och CNR (se t ex Lundström & 
Särndal, (2001). Estimation in the presence of Nonresponse and Frame 
Imperfections. Statistics Sweden). 

Statistikens tillförlitlighet  
Ett antal olika felkällor påverkar undersökningsresultatens tillförlit-
lighet. De olika osäkerhetskällorna som påverkar resultaten i denna 
undersökning listas nedan. 

Ramtäckning 
Täckningsfel, under- och övertäckning, innebär att urvalsram och 
population inte helt stämmer överens. Undertäckning innebär att 
vissa objekt som ingår i populationen saknas i urvalsramen. Över-
täckning innebär att objekt som inte ingår i populationen ändå finns 
i urvalsramen.. 

Urvalen har dragits ur Registret över totalbefolkningen (RTB) vilket 
uppdateras sex gånger per år. Aviseringar om ändringar kommer 
dock in till SCB veckovis och efter urvalsdragningen matchades 
urvalet mot de aviseringar som kommit sedan den senaste upp-
dateringen gjordes. Urvalen gjordes dessutom vid fyra olika till-
fällen (inför varje nytt kvartal) för att urvalsramen skulle vara så 
uppdaterad som möjligt. Övertäckningen blev därför liten, cirka 3 
procent. Täckningsfelet bedöms därför inte ha någon snedvridande 
inverkan på resultaten. 

Urval 
Denna kvalitetskomponent avser fel som uppkommer på grund av 
att endast ett urval av populationen undersöks. Urvalsfel är således 
den avvikelse mellan det skattade värdet och det faktiska värdet 
som beror på att man inte undersöker alla objekt i populationen. 
Urvalsfelets storlek minskar med ökad urvalsstorlek. Urvalsfelet 
(det slumpmässiga felet) tas hänsyn till genom att redovisa konfi-
densintervall för skattningarna. Konfidensintervallet tar inte hänsyn 
till de systematiska fel som kan förekomma utan bara den osäkerhet 
som beror av icke-systematiska mät- och bearbetningsfel och av att 
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endast ett urval undersökts. Beräkningen av konfidensintervall förut-
sätter att urvalet är slumpmässigt. Den förutsättningen är uppfylld. 

Mätning 
Ett fel som kan uppstå är att lämnade uppgifter skiljer sig från fak-
tiska uppgifter. Detta fel kallas mätfel och kan exempelvis uppkomma 
då uppgiftslämnaren inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår 
frågan eller medvetet svarar felaktigt. Datainsamlingsmetoden och 
frågeformuleringarna kan leda till systematiska mätfel. 

Mätinstrumentfel kallas de fel som beror på att själva instrumentet, i 
detta fall tidsdagboken och intervjuformuläret, inte klarar att mäta 
det som de avser. 

Mätsituationsfel kallas de fel som beror på att mätsituationen inte kan 
kontrolleras t.ex. att den svarande påverkas av utomstående som är 
med vid besvarande av frågorna. En tredje typ av mätfel är så kallade 
intervjuarfel, d.v.s. fel som beror på att intervjuaren på ett felaktigt 
sätt ställer frågor eller noterar svar. 

Frågeformuläret och dagboken har testats av mätteknisk expertis, 
bland annat genom så kallade kognitiva tester där utvalda personer 
fått besvara intervjufrågorna och även fylla i dagboken. Utifrån 
dessa tester justerades undersökningsverktygen vid ett flertal till-
fällen innan undersökningen startade. 

Bearbetning 
Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet 
kan bearbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registre-
ringsfel och kodningsfel. Den person som kodade informationen i 
tidsdagböckerna kan ha missuppfattat vilken aktivitet som var 
beskriven och därför satt fel kod. Kodaren kan dessutom sätta fel 
kod genom en feltryckning. För att upptäcka dessa typer av fel har 
data genomgått särskilda kontroller i efterhand. 

Svarsfrekvens och Bortfall 
Svarsfrekvens 
Urvalet bestod av 7 366 individer/hushåll. 2 998 individer/hushåll 
svarade vilket ger en ”sammantagen ovägd svarsandel” på cirka 41 
procent. För att räknas som svarande krävs att man deltagit i 
intervjun och har fört dagbok under minst en av de två utvalda 
dagarna. 
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Tabell 3 
Hela urvalet (nettoantal) samt antal och andel svarande redovisat efter 
kön 

Kategori Urvals 
Svar 

Svar 
Antal 

Procent 

Kvinnor 3 878 1 643 42 
Män 3 488 1 355 39 

Totalt 7 366 2 998 41 

 

Tabell 4 
Individurvalet (nettoantal) samt antal och andel svarande redovisat 
efter stratum och mätperiod (kvartal) 

Stratum Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Hela perioden 

 Urval Svar  Urval Svar  Urval Svar  Urval Svar  Urval Svar  
 Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % 

11, Man 
(15–19 år) 37 9 24 38 12 32 37 14 38 38 18 47 150 53 35 
12, Kvinna 
(15–19 år) 37 12 32 37 15 41 38 14 37 37 18 49 149 59 40 
21, Man 
(20–34 år) 177 47 27 175 54 31 176 54 31 176 60 34 704 215 31 
24, Kvinna 
ensam- 
stående med 
barn <18 år 
(20–34 år) 37 7 19 37 8 22 38 9 24 37 10 27 149 34 23 
26, Kvinna 
övriga  
(20–34 år) 160 66 41 157 54 43 158 67 42 158 74 47 633 261 41 
31, Man 
(35–49 år) 190 58 31 190 72 39 188 74 39 191 87 46 759 291 38 
34, Kvinna 
ensam- 
stående med 
barn <18 år 
(35–49 år) 111 34 31 112 48 43 112 45 40 113 48 42 448 175 39 
36, Kvinna 
övriga  
(35–49 år) 157 67 43 158 73 46 157 67 43 157 80 51 629 287 46 
41, Man 
(50–64 år) 174 61 35 173 64 37 174 81 47 174 85 49 695 291 42 
42, Kvinna 
(50–64 år) 171 64 37 172 95 55 171 84 49 172 86 50 686 329 48 
51, Man 
(65–74 år) 72 32 44 73 42 58 72 44 61 72 42 58 289 160 55 
52, Kvinna 73 31 42 72 37 51 73 39 53 72 33 46 290 140 48 
(65–74 år) 

         
      

61, Man 
(75–84 år) 50 20 40 50 17 34 48 15 31 50 24 48 198 76 38 
62, Kvinna 
(75–84 år) 50 13 26 50 13 26 49 21 43 50 18 36 199 65 33 

Totalt 1 496 521 35 1 494 604 40 1 491 628 42 1 497 683 46 5 978 2 436 41 
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Generellt kan man konstatera att svarsfrekvensen är lägre för de 
yngre åldersgrupperna och för ensamstående kvinnor med barn. 
Svarsfrekvensen ökade allt eftersom och var högst det fjärde 
kvartalet. 

Tabell 5 
Hushållsurvalet (nettoantal) samt antal och andel svarande redovisat 
efter stratum och mätperiod (kvartal) 

Stratum Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Hela perioden 

 Urval Svar  Urval Svar  Urval Svar  Urval Svar  Urval Svar  
 Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % 

M1, Man  
(25–34 år) 29 10 34 33 11 33 33 9 27 32 10 31 127 40 31 
K1, Kvinna  
(25–34 år) 31 9 29 29 10 34 31 13 42 30 12 40 121 44 36 
M2, Man  
(35–49 år) 52 13 25 54 22 41 53 26 49 54 17 31 213 78 37 
K2, Kvinna  
(35–49 år) 52 21 40 52 26 50 52 28 54 51 23 45 207 98 47 
M3, Man  
(50–64 år) 49 21 43 49 21 43 49 13 27 49 23 47 196 78 40 
K3, Kvinna  
(50–64 år) 49 24 49 48 23 48 48 22 46 47 26 55 192 95 49 
M4, Man  
(65–74 år) 26 12 46 26 16 62 26 18 69 25 8 32 103 54 52 
K4, Kvinna  
(65–74 år) 27 5 19 26 10 38 27 13 48 26 14 54 106 42 40 
M5, Man  
(75–84 år) 13 2 15 13 7 54 14 4 29 14 6 43 54 19 35 
K5, Kvinna  
(75–84 år) 18 5 28 17 1 6 17 3 18 17 5 29 69 14 20 

 

346 122 35 347 147 42 350 149 43 345 144 42 1 388 562 40 

 

I hushållsurvalet fanns 294 make/maka/sambo/partner som deltog 
genom att föra tidsdagbok. Det är inte möjligt att ställa de deltagande 
make/maka/sambo/partner i relation till det totala antal sådana 
personer i urvalet, då detta antal är okänt. Det finns helt enkelt inte 
ingen fullständig uppgift i RTB om vilka utvalda som har en make/ 
maka/sambo eller partner. Detta fastställdes först vid intervju-
tillfället. 

Fel dagboksdag 
Av de dagböcker som samlades in i undersökningen gällde nästan 
hälften en annan dag än den ursprungligen utvalda. I de allra flesta 
fall var detta medvetna förskjutningar av dagboksdagen när urvals-
personen inte varit möjlig att nå innan den utvalda dagen har 
passerat. Förskjutningen har fått vara maximalt tre veckor och har 
avsett hela veckor i syfte att fortfarande undersöka den specifika 
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veckodagen. En måndag har därför ersatts av en annan måndag och 
så vidare. Endast en procent avviker helt från den förväntade 
dagboksdagen vilket i huvudsak beror på att urvalspersonen har 
tagit fel på dag. 

Bortfall 
Bortfallet består dels av objektsbortfall, d.v.s. att urvalspersonen 
varken svarat på intervjufrågorna eller fyllt i dagboken, dels av 
partiellt bortfall som innebär exempelvis att urvalspersonen enbart 
deltagit i intervjun men inte skickat in några dagböcker. För att 
räknas som svarande måste urvalspersonen delta i intervjun och 
lämna in minst en dagbok. 

Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är 
villig att delta i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att 
nå eller att uppgiftslämnaren är förhindrad att medverka. Objekts-
bortfallet i denna undersökning redovisas i tabell 6. 

Tabell 6 
Beskrivning av objektsbortfall27 

 Antal  

Avböjd medverkan 2 256  
P.g.a. frivilligheten 1 396  (61,9 %) 
P.g.a. ej tid 575  (25,5 %) 
P.g.a. ej erhållen kontakt vid överenskommen tid 135  (6,0 %) 
P.g.a. övriga orsaker 150  (6,6 %) 

Förhindrad medverkan 319  
P.g.a. fysiskt/psykiskt hinder 129 (40,4 %) 
P.g.a. språksvårigheter 116 (36,4 %) 
P.g.a. övriga orsaker 74 (23,2 %) 
Ej anträffad 1 240  

Totalt 3 815  

 

Hantering av bortfall 
Bortfallet i undersökningen är förhållandevis stort. Om svars-
benägenheten samvarierar med undersökningsvariablerna är risken 
stor att skattningar som baseras på dessa variabler innehåller 
systematiska fel. För att försöka minska denna risk kan man t ex 

                                                      
27 Med ”Avböjd medverkan” menas att SCB meddelats att uppgiftslämnaren inte 
vill medverka i undersökningen. ”Förhindrad medverkan” innehåller främst 
kategorierna ”fysiskt/psykiskt hinder” och ”språksvårigheter”. ”Ej anträffad” 
innehåller exempelvis saknad adress i Registret över totalbefolkningen (RTB), 
hemlig adress, tillfälligt bortrest, okänt telefonnummer d.v.s. de fall där SCB över 
huvudtaget inte kommit i kontakt med urvalspersonen. 
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utnyttja olika bakgrundsvariabler vars värden är kända åtminstone 
för hela urvalet. 

De tillgängliga bakgrundsvariablerna användes för att skapa olika 
grupperingar. För dessa grupper beräknades fördelningarna dels för 
urvalet och dels för de svarande. Om fördelningarna skiljer sig 
mycket är det en indikation på risk för stora systematiska fel. En 
analys av fördelningarna ledde fram till att tre bakgrundsvariabler 
borde användas för att försöka kompensera för systematiska bort-
fallsfel i skattningarna, Sysselsättningsstatus (4 klasser), Ålders-
grupp, (5 klasser) och Utbildning enligt SUN2000 (8 klasser). 

Dessa bakgrundsvariabler användes vid ”Calibration for 
NonResponse” (CNR, se t ex Lundström & Särndal, (2001). 
Estimation in the presence of Nonresponse and Frame Imperfections. 
Statistics Sweden). 

Parametrarna av intresse i undersökningen utgörs uteslutande av 
kvoter mellan totaler. Skattningen av sådana parametrar är normalt 
mindre känsliga för systematiska fel än de skattade totalerna. 

Hantering av partiellt bortfall i dagböckerna 
Om urvalspersonen inte fyllt i dagboken helt enligt instruktionen 
kan det uppstå ett partiellt bortfall i dagboksinformationen. Detta 
har dock hanterats i kodningen och har inte påverkat svarsfrekven-
sen för undersökningen. I huvudsak har tidpunkter i dagboken som 
saknartillräcklig information kodats som ”vagt beskriven aktivitet”, 
”ingen aktivitet, troligen samma aktivitet som föregående” eller 
”ingen uppgift”. I skattningarna redovisas tiden för dessa aktiviteter 
under kategorin ”Övrigt, okodbart”. Intervjuaren har haft möjlighet 
att återkoppla till urvalspersonen för att komplettera informationen 
i dagboken. 
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Tabell 7 
Partiellt bortfall av aktivitetsbeskrivning i dagböckerna 

Kod Antal 
episoder28 

Antal minuter  
(ovägt) 

Antal dag- 
böcker 

Vagt beskriven aktivitet 214  
(ca 0,1 %) 5 000 

159 
(ca 2,5 %) 

Ingen aktivitet, troligen samma aktivitet 
som föregående 

119  
(ca 0,06 %) 2 920 

96 
(ca 1,5 %) 

Ingen uppgift 253 
(ca 0,12 %) 12 910 

173 
(ca 2,7 %) 

Totalt antal  212 611 306 159 840 6 481 

 

Bra att veta 

Tolkning av resultaten 
De mest centrala statistiska måtten i tidsanvändningsstatistik är 
genomsnittlig tid för olika aktiviteter samt andelen av urvalsperso-
nerna som utövat en specifik aktivitet under dagboksdagen.  

Genomsnittsvärden skenbart enkla 
De redovisade genomsnittsvärdena när det gäller tidsanvändning 
för en särskild aktivitet beräknas genom att summera all tid som 
registrerats i alla tidsdagböcker för just den specifika aktiviteten 
dividerat med alla inkomna tidsdagböcker. Antag då att genom-
snittsvärdet för TV-tittande för gruppen män är fem timmar om 
dagen. Innebär det då att alla män tittar på TV just fem timmar om 
dagen i genomsnitt? Eller är det kanske så att hälften av alla män 
ägnar tio timmar åt TV-tittande och den andra halvan ingen tid alls? 
Helt olika fördelningar inom gruppen kan leda till samma genom-
snittsvärde. Det uträknade genomsnittsvärdet förtäljer således inte 
hur spridningen mellan olika individer eller grupper ser ut. 

Viss information om fördelningen inom gruppen ges av den andel 
som ägnat sig åt TV-tittande under mätdagen. Om andelen är 100 
procent ägnade sig alla åt TV-tittande, är den 50 procent tittade 
halva gruppen på TV på mätdagen. Om två redovisningsgrupper 
uppvisar samma genomsnittsvärde för en viss aktivitet men skiljer 
sig åt när det gäller andelen utövare av aktiviteten, kan man dra 
                                                      
28 En episod beskriver en tidsperiod där en huvudaktivitet utförs samtidigt som 
övrig dagboksinformation är oförändrad. En förändring i exempelvis biaktivitets-
fältet eller i samvarofältet medför att en ny episod påbörjas även om samma 
huvudaktivitet utförs. 
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slutsatsen att individerna i gruppen med den lägre andelen utövare 
i genomsnitt tillbringade mer tid framför TV:n jämfört med den 
andra gruppen. 

Genomsnittsvärden inte fulltäckande 
I denna rapport bygger de redovisade genomsnittsvärdena oftast 
enbart på huvudaktiviteten i dagböckerna. Det kan i vissa fall 
generera svårtolkade resultat 

För att exemplifiera; i tabell 18a (se bilaga 4) framgår det att gruppen 
kvinnor i åldern 20–84 i genomsnitt samtalar endast två minuter 
med de egna barnen på vardagarna. Men kan det verkligen 
stämma? Ja, faktiskt, men bara om man tittar på den tid som i 
dagböckerna verkligen uttrycker att man samtalar med barn och 
som har tolkats och kodats som ”samtal med barn”. 

Genomsnittsvärdet ger inte hela bilden i detta exempel. För det 
första så har ju inte alla kvinnor egna barn att tala med men deras 
dagböcker är likväl med i beräkningen av genomsnittsvärdet. För 
det andra döljer sig den stora delen av samtalen med barn bakom 
andra typer av beskrivna aktiviteter. 

Exempel29: 

 
 

Man pratar troligen med barnen vid måltider, när man spelar fotboll 
i trädgården eller när man tittar på TV tillsammans? I vissa fall har 
samtalet med barnet noterats som en biaktivitet. Just aktiviteten 
samtal med barn betyder i de allra flesta fall att föräldern och barnet 
                                                      
29 Diagrammet bygger på fingerade värden. 
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 TV-tittande då barnen är närvarande 
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just inte gjort något annat än just samtalat med varandra. Eller så 
framgår det i dagboken att barnen har närvarat vid olika typer av 
aktiviteter, exempelvis vid middagen eller vid kvällens TV-tittande. 
Häri ligger svårigheten för kodaren när aktiviteterna tolkas. 

Eftersom de redovisade genomsnittsvärdena i huvudsak bygger på 
den beskrivna huvudaktiviteten är det viktigt att ha detta resone-
mang med sig då man tolkar resultaten. 

Struktur- vs. beteendeförändring 
En viktig funktion för de svenska tidsanvändningsundersökningarna 
är att visa hur kvinnor och män förändrar sin tidsanvändning över 
åren. I de fall tidsanvändningen har förändrats, stort som smått, är 
det lätt att tänka att vi med tiden har ändrat vårt beteende. Att 
exempelvis det minskade hemarbetet beror på att befolkningen inte 
gör på samma sätt idag som tidigare. Men kan sådana förändringar 
verkligen förklaras av enbart ett ändrat beteende? Nej, i detta fall 
kan man inte säga att förändringen entydigt har med en beteende-
förändring att göra. Men hur uppstår förändringen i så fall? 

Som denna undersökning har genomförts finns en annan viktig 
orsak som åtminstone delvis kan förklara vissa förändringar. Det 
har i själva verket med strukturen i populationen och redovisnings-
grupperna att göra. En förändrad struktur i en redovisningsgrupp 
kan påverka den genomsnittliga tidsanvändningen utan att det 
krävs en beteendeförändring. Vad är då en strukturell förändring? 

Två exempel: 
För det första är det viktigt att komma ihåg att åldersgruppen 20–84 
år inte består av samma individer år 2010/11 som exempelvis år 
2000/01. De individer som då var mellan 75 och 84 år ingår inte 
längre i målpopulationen. I andra änden av målpopulationen har 
samtidigt den yngsta gruppen år 2000/10 blivit tio år äldre och 
ersatts av en ny tioårsklass. En form av generationsväxling helt 
enkelt. 

För det andra kan själva strukturen i de olika redovisningsgrupperna 
förändrats. Har exempelvis andelen arbetslösa i gruppen män ökat 
kraftigt sedan tidigare undersökningar? Arbetslösa kan antas ha en 
helt annan tidsanvändning än de som har ett arbete att gå till. Är det 
fler singlar idag jämfört med för tio år sedan, bor det fler personer i 
städer idag än tidigare och har förstföderskornas ålder fortsatt att 
öka? Detta är endast några exempel på strukturella förändringar 
som påverkar olika redovisningsgruppers tidsanvändning. 
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Det är således inte helt enkelt att avgöra vilka faktorer som ligger 
bakom konstaterade förändringar. I många fall torde det vara en 
mix av struktur- och beteendeförändring. 

Jämförbarhet över tid 
Resultaten från tidsanvändningsundersökningen år 2010/11 är jäm-
förbara med den undersökning som genomfördes år 2000/01 men 
även i hög grad med undersökningen från år 1990/91. Den sist-
nämnda undersökningen skiljer sig främst från de senare genom att 
mätperioden inte täckte ett helt kalenderår. 1990/91-undersökningen 
genomfördes endast från september år 1990 till och med maj år 1991. 
Vid jämförelser mellan undersökningarna måste hänsyn tas till denna 
avvikelse. Inte heller är den klassificering av aktiviteter som använ-
des år 1990/91 identisk med den aktivitetsklassificering som använts 
i de senare undersökningsomgångarna. Dessa skillnader i klassifi-
ceringar är dock små och bedöms inte påverka jämförelser mellan 
undersökningarna. 

Internationella jämförelser 
Tidsanvändningsundersökningar genomförs i många andra länder. 
Att jämföra de svenska resultaten med andra länders resultat ska 
dock göras med försiktighet då såväl undersökningarnas design 
som genomförande ofta är vitt åtskilda. 

Inom EU har dock Eurostat sedan mitten av 1990-talet verkat för och 
samordnat en harmonisering av medlemsländernas tidsanvänd-
ningsdata. Riktlinjer (Guidelines for Harmonised European Time 
Use Surveys) har därför upprättats i samråd med flertalet nationella 
statistikbyråer. Dessa riktlinjer ligger till grund för huvuddelen av 
de tidsanvändningsundersökningar som genomförs inom EU idag. 
De undersökningar som bygger på dessa riktlinjer genererar således 
data som i hög grad är jämförbar. 

Med några undantag har den svenska undersökningen genomförts 
enligt dessa riktlinjer. 

Jämförelser med annan statistik 
Jämförelser av undersökningens resultat med resultat från andra 
typer av undersökningar som mäter den tid människor ägnar åt 
olika aktiviteter måste göras med viss försiktighet. Skillnader i 
mätmetoder medför att resultaten i regel inte är jämförbara. 
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Tidigare publicering 
De första resultaten från 2010/11-års undersökning publicerades på 
SCB:s webbplats30 den 31 augusti 2011. I samband med publiceringen 
anordnades en pressträff. En stor del av de tidigare publicerade 
tabellerna ligger till grund för denna rapport. 

Tillgång till primärmaterial 
Specialbearbetningar kan göras av materialet såsom exempelvis 
andra grupperingar och kombinationer av variabler. Avidentifierat 
material kan göras tillgängligt för forsknings- och statistikändamål, 
efter särskild prövning. 

Upplysningstjänster 
Vid frågor om undersökningen kontakta Enheten för ekonomisk 
välfärdsstatistik, BV/EV, via SCB:s växel 08-506 940 00 eller  
019-17 60 00. Det går även att vända sig till den centrala informa-
tionsservicen på SCB med telefonnummer 08-506 948 01 eller skriva 
till infoservice@scb.se. 

 

                                                      
30 www.scb.se/le0103 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Kategorisering och gruppering av 
aktiviteter, uppehälle och färdmedel 
Nedanstående tabell visar hur olika aktiviteter har kategoriserats 
och grupperats för att skapa olika aktivitetsnivåer. Tabellerna och 
diagrammen i rapporten bygger på redovisning av aktiviteter på 
olika nivåer. 

Klassificering av aktiviteter 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Förvärvsarbete Förvärvsarbete m.m. 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 m.m. 
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 

Inköp av varor och tjänster Inköp av dagligvaror 
Inköp av andra varor 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Medicinsk behandling utom hemmet 
Ärenden, offentliga inrättningar 
Andra och ospecificerade ärenden 

Annat hemarbete Annat hemarbete 
Resor i samband med hemarbete Resor i samband med hemarbete 

Personliga behov Personlig omvårdnad Nattsömn 
Middagslur 
Sängliggande p.g.a. sjukdom 
Personlig hygien, av- och påklädning 
Bastu, solarium 
Annan personlig omvårdnad 

Måltider Måltider 
Kaffe, te och andra förfriskningar 

Resor i samband med personliga 
behov 

Resor i samband med personliga 
behov 

Studier Studier Målinriktade studier, lektioner 
Målinriktade studier, hemarbete 
Studiecirklar och likn. 
Läsning av facklitteratur och dylikt 

Resor i samband med studier 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 m.m. Föreningsverksamhet (ej religiös) 
Religiös verksamhet 

Underhållning, kultur Åskådare vid idrottsevenemang 
Biobesök 
Teater, konsert och utställningar 
Biblioteksbesök 
Annan underhållning 

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

TV och radio TV-tittande 
Radiolyssnande 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

 Läsning Dagstidningsläsning 
Veckotidningsläsning 
Bokläsning 
Övrig, ospecificerad läsning 

Hobbies Stickning 
Annat handarbete 
Annan datoranvändning 
Informationssökning eller annan 
användning av Internet 
Kommunikation via dator/Internet 
Tekniska hobbies, samlande 
Spel, lek ensam 
Penningspel 
Musiklyssning 
Musikutövning 
Andra hobbies 

Övrigt, okodbart Övrig fri tid Vila, meditera, göra ingenting 
Resor i samband med fri tid Resor i samband med fri tid 
Övrigt, okodbart Övrig och ospecificerad fri tid 

 

Klassificering av uppehälle 

Plats vid tidpunkt för aktivitet (uppehälle) 

Hemma i bostaden 
Tomten, gårdsplanen i anslutning till bostaden 
Hemma, om det ej går att avgöra om ute eller inne 
I eller i anslutning till fritidshus 
Hemma hos andra (privat) 
På arbetsplatsen eller skolan (utanför bostaden) 
Restaurang, bar, café 
Shoppingcenter, affärer, marknader 
Hotell, campingplatser, stugby etc. 
Andra specificerade platser 
Ospecificerat uppehälle 
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Klassificering av färdmedel 

Färdmedel  

Privata färdmedel: Till fots 
Cykel 
Moped, motorcykel 
Båt (segel, motor, åror) 
Personbil (privat, egen eller annans) 
Lastbil, skåpbil, traktor 
Annat privat färdmedel 

Allmänna färdmedel: Taxi 
Buss 
Tunnelbana, spårvagn, pendeltåg 
Tåg 
Flyg 
Fartyg, färja 
Annat allmänt färdmedel 
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Bilaga 2 – Redovisningsgrupper 
Redovisningsgrupper och antal observationer per grupp 

Redovisningsgrupp Antal observationer 

 Kvinnor Män 

20–84 år 3 416 2 841 
20–64 år 2 825 2 167 
15–84 år 3 534 2 943 
65–84 år 591 674 
15–19 år 118 102 
65–74 år 421 474 
75–84 år 170 200 
Ungdomar 15–19 år boende hos föräldrar 112 100 
Ungdomar 20–24 år boende hos föräldrar 57 50 
Barnlösa 20–44 år ensamstående 210 298 
Barnlösa 20–44 år sammanboende 264 208 
Sammanboende småbarnsföräldrar 478 387 
Ensamstående småbarnsföräldrar 71 10 
Sammanboende föräldrar och minsta barnet minst 7 år 567 445 
Ensamstående föräldrar och minsta barnet minst 7 år 256 48 
Barnlösa 45–64 år sammanboende 649 524 
Barnlösa 45–64 år ensamstående 279 199 
65+ år sammanboende 399 538 
65+ år ensamstående 192 136 

 

 



Bilagor Nu för tiden 

152 Statistiska centralbyrån 

Bilaga 3 – Utdrag ur dagboken 
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Bilaga 4 – Tabellbilaga 
Nedan redovisas endast ett utdrag av de centrala tabeller som tagits 
fram med hjälp av insamlad tidsanvändningsdata. För fler tabeller, 
med annat innehåll och andra åldersindelningar, hänvisas till SCB:s 
webbplats, www.scb.se/le0103.  

 

Teckenförklaring 
-   Kan inte förekomma 
..  Innebär att resultatet inte anges. Det beror antingen på att redovisnings-

gruppen är mycket liten och resultaten därför är generellt osäkra eller att 
punktskattningen är större än 0 men att konfidensintervallet innefattar värdet 
0, d.v.s. 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. I 
tabellerna över genomsnittlig tid för utövare av aktiviteterna  undertrycks 
resultatet om variansen inta 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. 

Fet text  anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text  anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
 

Förkortningar 
sb   Samband 
gm  Genomsnittlig 
m/m/s  Make/maka/sambo 
diff.  Förändring (differens) sedan tidigare undersökningar 
tid  Genomsnittlig tid anges i timmar och minuter (tim:min) 
 
Fördelningsmått, spridningsmått 
I tabellerna redovisas punktskattningarnas standardavvikelse multiplicerad med en konstant 
(1,96) vilket ger halva konfidensintervallet på 95-procentsnivån. 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 sannolikhet det ”sanna” värdet i populationen. Precisionen i resultaten 
blir (i regel) bättre ju större en redovisningsgrupp är. 
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Tabell B:1a 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per 
dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–84 år. 
Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 3,52 ±0,12 0,53 ±0,08 3,01 ±0,10 4,48 ±0,14 0,53 ±0,09 3,41 ±0,11 
Arbetsresor 0,26 ±0,02 0,05 ±0,01 0,20 ±0,01 0,31 ±0,03 0,06 ±0,02 0,24 ±0,02 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,17 ±0,14 0,59 ±0,06 3,21 ±0,10 5,19 ±0,17 0,59 ±0,07 4,05 ±0,12 

Hushållsarbete 1,51 ±0,05 2,14 ±0,05 1,58 ±0,04 1,00 ±0,04 1,22 ±0,05 1,06 ±0,03 
därav Matlagning 0,40 ±0,02 0,49 ±0,02 0,43 ±0,02 0,24 ±0,02 0,31 ±0,02 0,26 ±0,01 

Diskning, 
avdukning 0,17 ±0,01 0,22 ±0,01 0,19 ±0,01 0,09 ±0,01 0,12 ±0,01 0,10 ±0,01 
Städning av 
bostaden 0,33 ±0,03 0,39 ±0,03 0,35 ±0,02 0,17 ±0,02 0,26 ±0,03 0,20 ±0,02 
Tvätt, 
strykning 0,14 ±0,02 0,15 ±0,02 0,14 ±0,01 0,04 ±0,01 0,05 ±0,01 0,04 ±0,01 

Underhållsarbete 0,20 ±0,03 0,27 ±0,03 0,22 ±0,02 0,39 ±0,05 0,46 ±0,05 0,41 ±0,04 
Omsorg om egna 
barn 0,27 ±0,03 0,27 ±0,04 0,27 ±0,03 0,15 ±0,02 0,19 ±0,03 0,16 ±0,02 
Omsorg om andra 0,09 ±0,02 0,11 ±0,02 0,10 ±0,02 0,09 ±0,03 0,13 ±0,03 0,10 ±0,02 
Inköp av varor och 
tjänster 0,28 ±0,03 0,28 ±0,05 0,28 ±0,02 0,23 ±0,03 0,22 ±0,02 0,23 ±0,02 
Annat hemarbete 0,09 ±0,01 0,07 ±0,01 0,08 ±0,01 0,09 ±0,01 0,06 ±0,01 0,08 ±0,01 
Resor i samband 
med hemarbete 0,28 ±0,02 0,26 ±0,02 0,27 ±0,02 0,30 ±0,03 0,31 ±0,03 0,30 ±0,02 
Hemarbete, totalt 3,52 ±0,11 4,20 ±0,11 4,00 ±0,08 3,04 ±0,10 3,40 ±0,11 3,14 ±0,07 

Personlig omvårdnad 8,51 ±0,05 9,44 ±0,07 9,06 ±0,05 8,29 ±0,07 9,40 ±0,06 8,49 ±0,05 
Måltider 1,25 ±0,03 1,53 ±0,03 1,33 ±0,03 1,24 ±0,04 1,49 ±0,04 1,31 ±0,03 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,17 ±0,06 11,38 ±0,07 10,40 ±0,05 9,54 ±0,08 11,30 ±0,07 10,21 ±0,06 

Studier 0,19 ±0,04 0,07 ±0,02 0,16 ±0,03 0,13 ±0,04 0,06 ±0,03 0,11 ±0,03 
Resor i samband 
med studier 0,04 ±0,01 .. .. 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 .. .. 0,02 ±0,01 
Studier, totalt 0,23 ±0,05 0,07 ±0,02 0,18 ±0,04 0,16 ±0,05 0,06 ±0,03 0,13 ±0,04 

Idrott och friluftsliv 0,32 ±0,03 0,39 ±0,03 0,34 ±0,02 0,32 ±0,04 0,45 ±0,04 0,36 ±0,03 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 0,04 ±0,01 0,06 ±0,02 0,06 ±0,02 0,06 ±0,02 
Underhållning, kultur 0,03 ±0,01 0,08 ±0,02 0,05 ±0,01 0,02 ±0,01 0,09 ±0,03 0,04 ±0,01 
Social samvaro 0,49 ±0,04 1,19 ±0,06 0,57 ±0,03 0,41 ±0,05 1,07 ±0,06 0,48 ±0,04 
TV och radio 1,50 ±0,05 2,16 ±0,06 1,58 ±0,05 2,05 ±0,07 2,58 ±0,08 2,20 ±0,06 
Läsning 0,31 ±0,03 0,36 ±0,03 0,32 ±0,02 0,27 ±0,03 0,30 ±0,03 0,28 ±0,03 
Hobbies 0,36 ±0,03 0,45 ±0,04 0,39 ±0,03 0,45 ±0,04 1,01 ±0,05 0,49 ±0,04 
Övrig fri tid 0,22 ±0,03 0,25 ±0,03 0,23 ±0,03 0,19 ±0,03 0,23 ±0,03 0,20 ±0,03 
Resor i sb med fri tid 0,20 ±0,03 0,37 ±0,03 0,24 ±0,02 0,22 ±0,04 0,38 ±0,04 0,27 ±0,03 
Fri tid, totalt 5,06 ±0,09 6,50 ±0,10 5,36 ±0,08 5,18 ±0,11 7,38 ±0,11 5,58 ±0,09 

Övrigt, okodbart 0,05 ±0,01 0,07 ±0,01 0,06 ±0,01 0,09 ±0,03 0,07 ±0,02 0,08 ±0,02 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar         3 416           2 841   

".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
  



Nu för tiden Bilagor 

Statistiska centralbyrån 155 

Tabell B:1a (forts.) 
 
 
 

 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 4,19 ±0,09 0,53 ±0,06 3,20 ±0,07 
Arbetsresor 0,28 ±0,02 0,06 ±0,01 0,22 ±0,01 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,47 ±0,10 0,59 ±0,05 3,42 ±0,07 

Hushållsarbete 1,26 ±0,03 1,49 ±0,04 1,33 ±0,03 
därav Matlagning 0,32 ±0,01 0,40 ±0,02 0,35 ±0,01 

Diskning, 
avdukning 0,13 ±0,01 0,17 ±0,01 0,14 ±0,01 
Städning av 
bostaden 0,25 ±0,02 0,33 ±0,02 0,27 ±0,01 
Tvätt, 
strykning 0,09 ±0,01 0,10 ±0,01 0,09 ±0,01 

Underhållsarbete 0,29 ±0,03 0,36 ±0,03 0,31 ±0,02 
Omsorg om egna 
barn 0,21 ±0,02 0,23 ±0,02 0,22 ±0,02 
Omsorg om andra 0,09 ±0,02 0,12 ±0,02 0,10 ±0,01 
Inköp av varor och 
tjänster 0,25 ±0,02 0,25 ±0,03 0,25 ±0,02 
Annat hemarbete 0,09 ±0,01 0,07 ±0,01 0,08 ±0,01 
Resor i samband 
med hemarbete 0,29 ±0,02 0,28 ±0,02 0,29 ±0,01 
Hemarbete, totalt 3,29 ±0,07 4,01 ±0,08 3,38 ±0,05 

Personlig omvårdnad 8,40 ±0,04 9,42 ±0,05 8,58 ±0,04 
Måltider 1,25 ±0,02 1,51 ±0,02 1,32 ±0,02 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,01 ±0,00 .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,06 ±0,05 11,34 ±0,05 10,31 ±0,04 

Studier 0,17 ±0,03 0,06 ±0,02 0,14 ±0,02 
Resor i samband 
med studier 0,03 ±0,01 .. .. 0,02 ±0,01 
Studier, totalt 0,20 ±0,04 0,07 ±0,02 0,16 ±0,03 

Idrott och friluftsliv 0,32 ±0,02 0,42 ±0,03 0,35 ±0,02 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,05 ±0,01 0,06 ±0,02 0,05 ±0,01 
Underhållning, kultur 0,03 ±0,01 0,09 ±0,02 0,04 ±0,01 
Social samvaro 0,45 ±0,03 1,13 ±0,04 0,53 ±0,03 
TV och radio 1,57 ±0,04 2,36 ±0,05 2,08 ±0,04 
Läsning 0,29 ±0,02 0,33 ±0,02 0,30 ±0,02 
Hobbies 0,40 ±0,03 0,53 ±0,03 0,44 ±0,03 
Övrig fri tid 0,21 ±0,02 0,24 ±0,02 0,22 ±0,02 
Resor i sb med fri tid 0,21 ±0,02 0,37 ±0,03 0,26 ±0,02 
Fri tid, totalt 5,12 ±0,07 7,13 ±0,07 5,47 ±0,06 

Övrigt, okodbart 0,07 ±0,02 0,07 ±0,01 0,07 ±0,01 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

6 257 
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Tabell B:1b 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per 
dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. 
Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 4,52 ±0,15 1,07 ±0,10 3,47 ±0,11 5,59 ±0,17 1,04 ±0,11 4,35 ±0,13 
Arbetsresor 0,32 ±0,02 0,07 ±0,02 0,25 ±0,02 0,39 ±0,03 0,08 ±0,02 0,30 ±0,03 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,24 ±0,17 1,13 ±0,08 4,12 ±0,12 6,38 ±0,22 1,12 ±0,09 5,05 ±0,16 

Hushållsarbete 1,36 ±0,05 2,09 ±0,06 1,46 ±0,04 0,54 ±0,04 1,21 ±0,05 1,02 ±0,03 
därav Matlagning 0,35 ±0,02 0,45 ±0,03 0,38 ±0,02 0,23 ±0,02 0,31 ±0,02 0,25 ±0,02 

Diskning, 
avdukning 0,14 ±0,01 0,20 ±0,01 0,16 ±0,01 0,08 ±0,01 0,11 ±0,01 0,09 ±0,01 
Städning av 
bostaden 0,29 ±0,03 0,40 ±0,03 0,32 ±0,02 0,15 ±0,02 0,27 ±0,03 0,18 ±0,02 
Tvätt, 
strykning 0,13 ±0,02 0,17 ±0,02 0,14 ±0,01 0,04 ±0,01 0,06 ±0,01 0,04 ±0,01 

Underhållsarbete 0,18 ±0,03 0,26 ±0,03 0,20 ±0,02 0,32 ±0,05 0,48 ±0,06 0,37 ±0,04 
Omsorg om egna 
barn 0,34 ±0,04 0,34 ±0,04 0,34 ±0,04 0,19 ±0,03 0,25 ±0,04 0,21 ±0,03 
Omsorg om andra 0,06 ±0,02 0,10 ±0,02 0,07 ±0,02 0,06 ±0,02 0,11 ±0,03 0,08 ±0,02 
Inköp av varor och 
tjänster 0,27 ±0,03 0,29 ±0,03 0,27 ±0,02 0,20 ±0,03 0,24 ±0,03 0,21 ±0,02 
Annat hemarbete 0,09 ±0,02 0,07 ±0,01 0,08 ±0,01 0,07 ±0,02 0,06 ±0,01 0,07 ±0,01 
Resor i samband 
med hemarbete 0,27 ±0,02 0,29 ±0,02 0,27 ±0,02 0,25 ±0,03 0,34 ±0,04 0,27 ±0,02 
Hemarbete, totalt 3,36 ±0,11 4,26 ±0,12 3,50 ±0,08 2,43 ±0,10 3,49 ±0,13 3,02 ±0,08 

Personlig omvårdnad 8,44 ±0,06 9,50 ±0,07 9,03 ±0,05 8,18 ±0,08 9,44 ±0,08 8,43 ±0,06 
Måltider 1,17 ±0,03 1,49 ±0,04 1,26 ±0,03 1,12 ±0,04 1,43 ±0,04 1,21 ±0,03 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,02 ±0,07 11,40 ±0,08 10,30 ±0,06 9,31 ±0,10 11,28 ±0,09 10,05 ±0,08 

Studier 0,23 ±0,05 0,08 ±0,03 0,19 ±0,04 0,17 ±0,05 0,07 ±0,03 0,14 ±0,04 
Resor i samband 
med studier 0,04 ±0,02 .. .. 0,03 ±0,01 0,04 ±0,02 .. .. 0,03 ±0,01 
Studier, totalt 0,28 ±0,06 0,09 ±0,03 0,22 ±0,05 0,21 ±0,06 0,08 ±0,04 0,17 ±0,05 

Idrott och friluftsliv 0,28 ±0,03 0,38 ±0,04 0,31 ±0,02 0,29 ±0,04 0,45 ±0,05 0,34 ±0,04 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,02 ±0,01 0,06 ±0,03 0,03 ±0,01 .. .. 0,07 ±0,03 0,05 ±0,02 
Underhållning, kultur 0,03 ±0,01 0,08 ±0,02 0,04 ±0,01 0,02 ±0,01 0,10 ±0,03 0,05 ±0,01 
Social samvaro 0,46 ±0,04 1,21 ±0,06 0,56 ±0,04 0,40 ±0,05 1,07 ±0,07 0,48 ±0,04 
TV och radio 1,35 ±0,06 2,02 ±0,06 1,42 ±0,05 1,49 ±0,07 2,42 ±0,10 2,04 ±0,07 
Läsning 0,21 ±0,02 0,27 ±0,03 0,23 ±0,02 0,17 ±0,02 0,23 ±0,03 0,18 ±0,02 
Hobbies 0,34 ±0,04 0,44 ±0,05 0,37 ±0,03 0,44 ±0,05 1,05 ±0,06 0,50 ±0,05 
Övrig fri tid 0,18 ±0,03 0,21 ±0,03 0,19 ±0,02 0,13 ±0,03 0,18 ±0,03 0,14 ±0,03 
Resor i sb med fri tid 0,19 ±0,03 0,38 ±0,04 0,24 ±0,02 0,21 ±0,04 0,39 ±0,05 0,26 ±0,03 
Fri tid, totalt 4,25 ±0,10 6,26 ±0,11 5,00 ±0,08 4,40 ±0,12 7,17 ±0,13 5,24 ±0,10 

Övrigt, okodbart 0,05 ±0,01 0,06 ±0,02 0,05 ±0,01 0,08 ±0,03 0,06 ±0,02 0,07 ±0,02 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

2 825 

     

2 167 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
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Tabell B:1b (forts.) 
 
 
 

 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 5,24 ±0,11 1,05 ±0,08 4,10 ±0,08 
Arbetsresor 0,35 ±0,02 0,07 ±0,01 0,27 ±0,02 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,59 ±0,13 1,13 ±0,06 4,37 ±0,10 

Hushållsarbete 1,16 ±0,03 1,47 ±0,04 1,25 ±0,03 
därav Matlagning 0,29 ±0,01 0,38 ±0,02 0,32 ±0,01 

Diskning, 
avdukning 0,11 ±0,01 0,16 ±0,01 0,13 ±0,01 
Städning av 
bostaden 0,22 ±0,02 0,34 ±0,02 0,26 ±0,02 
Tvätt, 
strykning 0,08 ±0,01 0,12 ±0,01 0,09 ±0,01 

Underhållsarbete 0,25 ±0,03 0,37 ±0,03 0,28 ±0,02 
Omsorg om egna 
barn 0,27 ±0,03 0,30 ±0,03 0,28 ±0,03 
Omsorg om andra 0,06 ±0,01 0,11 ±0,02 0,08 ±0,01 
Inköp av varor och 
tjänster 0,23 ±0,02 0,27 ±0,02 0,24 ±0,02 
Annat hemarbete 0,08 ±0,01 0,07 ±0,01 0,08 ±0,01 
Resor i samband 
med hemarbete 0,26 ±0,02 0,31 ±0,02 0,27 ±0,01 
Hemarbete, totalt 3,11 ±0,07 4,08 ±0,09 3,27 ±0,06 

Personlig omvårdnad 8,32 ±0,05 9,47 ±0,05 8,53 ±0,04 
Måltider 1,15 ±0,03 1,46 ±0,03 1,24 ±0,02 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,01 ±0,00 .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,47 ±0,06 11,34 ±0,06 10,18 ±0,05 

Studier 0,20 ±0,04 0,08 ±0,02 0,17 ±0,03 
Resor i samband 
med studier 0,04 ±0,01 .. .. 0,03 ±0,01 
Studier, totalt 0,24 ±0,04 0,08 ±0,02 0,20 ±0,04 

Idrott och friluftsliv 0,29 ±0,03 0,41 ±0,03 0,32 ±0,02 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 0,04 ±0,01 
Underhållning, kultur 0,03 ±0,01 0,09 ±0,02 0,05 ±0,01 
Social samvaro 0,43 ±0,03 1,14 ±0,05 0,52 ±0,03 
TV och radio 1,41 ±0,04 2,21 ±0,06 1,53 ±0,04 
Läsning 0,19 ±0,02 0,25 ±0,02 0,21 ±0,01 
Hobbies 0,39 ±0,03 0,54 ±0,04 0,43 ±0,03 
Övrig fri tid 0,16 ±0,02 0,20 ±0,02 0,17 ±0,02 
Resor i sb med fri tid 0,20 ±0,02 0,39 ±0,03 0,25 ±0,02 
Fri tid, totalt 4,32 ±0,08 6,50 ±0,09 5,12 ±0,06 

Övrigt, okodbart 0,06 ±0,02 0,06 ±0,01 0,06 ±0,01 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

4 992 
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Tabell B:2a 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön. Procent 
med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–84 år. Aktivitetsindelning 
nivå 2–3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 53 ±3 20 ±2 44 ±2 59 ±3 19 ±2 47 ±2 
Arbetsresor 46 ±2 10 ±2 36 ±2 52 ±3 10 ±2 40 ±2 
Förvärvsarbete, 
totalt 53 ±3 20 ±2 44 ±2 59 ±3 19 ±2 48 ±2 

Hushållsarbete 94 ±1 95 ±1 94 ±1 81 ±2 84 ±2 82 ±2 
därav  Matlagning 82 ±2 83 ±2 82 ±2 66 ±3 69 ±3 67 ±2 

Diskning, 
avdukning 61 ±3 68 ±3 63 ±2 41 ±3 42 ±3 41 ±3 
Städning av 
bostaden 66 ±3 71 ±3 68 ±2 41 ±3 49 ±3 43 ±2 
Tvätt, 
strykning 33 ±3 36 ±3 34 ±2 9 ±2 13 ±2 10 ±1 

Underhållsarbete 33 ±3 38 ±3 34 ±2 38 ±3 43 ±3 39 ±2 
Omsorg om egna 
barn 27 ±2 25 ±2 26 ±2 19 ±2 18 ±2 19 ±2 
Omsorg om andra 12 ±2 16 ±2 13 ±2 10 ±2 14 ±2 11 ±2 
Inköp av varor och 
tjänster 55 ±3 49 ±3 53 ±2 49 ±3 47 ±3 48 ±2 
Annat hemarbete 29 ±3 22 ±2 27 ±2 25 ±3 17 ±2 23 ±2 
Resor i samband 
med hemarbete 59 ±3 54 ±3 58 ±2 58 ±3 53 ±3 57 ±2 
Hemarbete, totalt 98 ±4 99 ±4 98 ±2 93 ±4 94 ±4 93 ±3 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 98 ±1 99 ±0 99 ±0 97 ±1 99 ±1 97 ±1 
Resor i sb med 
personliga behov 1 ±1 2 ±1 2 ±0 .. .. 2 ±1 2 ±1 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 8 ±2 5 ±1 7 ±1 6 ±1 4 ±1 6 ±1 
Resor i samband 
med studier 5 ±1 .. .. 3 ±1 3 ±1 .. .. 3 ±1 
Studier, totalt 8 ±2 5 ±1 7 ±1 6 ±1 4 ±1 6 ±1 

Idrott och friluftsliv 41 ±3 45 ±3 42 ±2 35 ±3 44 ±3 37 ±2 
Föreningsverksamhet 
m.m. 4 ±1 5 ±1 4 ±1 4 ±1 5 ±1 4 ±1 
Underhållning, kultur 4 ±1 7 ±1 5 ±1 3 ±1 7 ±2 4 ±1 
Social samvaro 64 ±3 72 ±2 67 ±2 48 ±3 58 ±3 51 ±2 
TV och radio 82 ±2 84 ±2 83 ±2 84 ±2 88 ±2 85 ±2 
Läsning 52 ±3 52 ±3 52 ±2 44 ±3 46 ±3 45 ±2 
Hobbies 53 ±3 57 ±3 54 ±2 52 ±3 57 ±3 53 ±3 
Övrig fri tid 34 ±3 38 ±3 35 ±2 31 ±3 34 ±3 32 ±2 
Resor i sb med fri tid 35 ±3 50 ±3 39 ±2 32 ±3 49 ±3 37 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 99 ±1 99 ±0 98 ±1 99 ±0 99 ±1 

Övrigt, okodbart 18 ±2 20 ±2 19 ±2 18 ±2 18 ±2 18 ±2 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

3 416 

     

2 841 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
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Tabell B:2a (forts.) 
 
 
 

 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 56 ±2 19 ±2 45 ±1 
Arbetsresor 49 ±2 10 ±1 38 ±1 
Förvärvsarbete, 
totalt 56 ±2 20 ±1 46 ±1 

Hushållsarbete 88 ±1 90 ±1 88 ±1 
därav  Matlagning 74 ±2 76 ±2 75 ±1 

Diskning, 
avdukning 51 ±2 56 ±2 53 ±2 
Städning av 
bostaden 54 ±2 60 ±2 56 ±2 
Tvätt, 
strykning 22 ±2 25 ±2 22 ±1 

Underhållsarbete 35 ±2 40 ±2 37 ±2 
Omsorg om egna 
barn 23 ±1 22 ±1 23 ±1 
Omsorg om andra 11 ±1 15 ±1 12 ±1 
Inköp av varor och 
tjänster 52 ±2 48 ±2 51 ±2 
Annat hemarbete 27 ±2 20 ±2 25 ±1 
Resor i samband 
med hemarbete 59 ±2 54 ±2 57 ±2 
Hemarbete, totalt 95 ±3 96 ±3 96 ±2 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 98 ±1 99 ±0 98 ±0 
Resor i sb med 
personliga behov 1 ±1 2 ±1 2 ±0 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

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

Idrott och friluftsliv 38 ±2 45 ±2 40 ±2 
Föreningsverksamhet 
m.m. 4 ±1 5 ±1 4 ±1 
Underhållning, kultur 4 ±1 7 ±1 5 ±1 
Social samvaro 57 ±2 65 ±2 59 ±2 
TV och radio 83 ±1 86 ±1 84 ±1 
Läsning 48 ±2 49 ±2 48 ±2 
Hobbies 53 ±2 57 ±2 54 ±2 
Övrig fri tid 33 ±2 36 ±2 34 ±2 
Resor i sb med fri tid 33 ±2 49 ±2 38 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 99 ±0 99 ±0 

Övrigt, okodbart 18 ±2 19 ±2 19 ±1 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

6 257 
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Tabell B:2b 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön. Procent 
med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. Aktivitetsindelning 
nivå 2–3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 64 ±3 23 ±2 53 ±2 72 ±3 21 ±3 57 ±2 
Arbetsresor 58 ±3 13 ±2 45 ±2 65 ±3 12 ±2 50 ±2 
Förvärvsarbete, 
totalt 65 ±3 23 ±2 53 ±2 72 ±4 22 ±2 58 ±3 

Hushållsarbete 93 ±2 94 ±1 93 ±1 80 ±3 84 ±3 81 ±2 
därav  Matlagning 79 ±2 80 ±2 80 ±2 64 ±3 68 ±3 65 ±3 

Diskning, 
avdukning 58 ±3 65 ±3 60 ±2 39 ±3 42 ±3 40 ±3 
Städning av 
bostaden 62 ±3 71 ±3 65 ±2 39 ±3 50 ±3 42 ±3 
Tvätt, 
strykning 32 ±3 39 ±3 34 ±2 10 ±2 16 ±2 12 ±2 

Underhållsarbete 30 ±3 38 ±3 33 ±2 33 ±3 43 ±3 36 ±3 
Omsorg om egna 
barn 33 ±3 32 ±3 33 ±2 25 ±3 23 ±3 24 ±2 
Omsorg om andra 9 ±2 15 ±2 11 ±1 8 ±2 14 ±2 10 ±1 
Inköp av varor och 
tjänster 55 ±3 54 ±3 55 ±2 45 ±3 50 ±3 46 ±3 
Annat hemarbete 28 ±3 21 ±2 26 ±2 20 ±3 16 ±2 19 ±2 
Resor i samband 
med hemarbete 60 ±3 59 ±3 60 ±2 55 ±3 56 ±3 55 ±3 
Hemarbete, totalt 97 ±4 98 ±4 98 ±3 92 ±4 93 ±4 92 ±3 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 98 ±1 99 ±0 99 ±1 96 ±1 99 ±1 97 ±1 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 3 ±1 2 ±1 .. .. 2 ±1 2 ±1 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 10 ±2 6 ±2 9 ±2 7 ±2 5 ±1 7 ±1 
Resor i samband 
med studier 5 ±1 .. .. 4 ±1 4 ±1 .. .. 3 ±1 
Studier, totalt 10 ±2 6 ±2 9 ±2 8 ±2 5 ±1 7 ±2 

Idrott och friluftsliv 37 ±3 43 ±3 39 ±2 32 ±3 43 ±3 35 ±3 
Föreningsverksamhet 
m.m. 3 ±1 5 ±1 3 ±1 3 ±1 5 ±2 4 ±1 
Underhållning, kultur 4 ±1 8 ±2 5 ±1 3 ±1 8 ±2 4 ±1 
Social samvaro 63 ±3 72 ±3 65 ±2 49 ±3 59 ±3 52 ±3 
TV och radio 79 ±2 82 ±2 80 ±2 81 ±3 86 ±2 82 ±2 
Läsning 44 ±3 45 ±3 44 ±2 35 ±3 39 ±3 36 ±3 
Hobbies 53 ±3 57 ±3 54 ±2 52 ±3 60 ±3 55 ±3 
Övrig fri tid 29 ±3 36 ±3 31 ±2 22 ±3 28 ±3 24 ±2 
Resor i sb med fri tid 34 ±3 52 ±3 39 ±2 30 ±3 50 ±3 36 ±3 
Fri tid, totalt 99 ±1 99 ±1 99 ±0 98 ±1 99 ±1 99 ±1 

Övrigt, okodbart 18 ±2 20 ±2 19 ±2 18 ±3 17 ±3 18 ±2 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

2 825 

     

2 167 
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Tabell B:2b (forts.) 
 
 
 

 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 68 ±2 22 ±2 55 ±2 
Arbetsresor 61 ±2 12 ±1 47 ±2 
Förvärvsarbete, 
totalt 68 ±2 23 ±1 55 ±2 

Hushållsarbete 87 ±2 89 ±1 87 ±1 
därav  Matlagning 72 ±2 75 ±2 73 ±2 

Diskning, 
avdukning 49 ±2 54 ±2 50 ±2 
Städning av 
bostaden 51 ±2 61 ±2 54 ±2 
Tvätt, 
strykning 22 ±2 28 ±2 24 ±1 

Underhållsarbete 31 ±2 40 ±2 34 ±2 
Omsorg om egna 
barn 29 ±2 28 ±2 29 ±2 
Omsorg om andra 9 ±1 14 ±2 10 ±1 
Inköp av varor och 
tjänster 50 ±2 52 ±2 51 ±2 
Annat hemarbete 24 ±2 19 ±2 23 ±1 
Resor i samband 
med hemarbete 58 ±2 57 ±2 57 ±2 
Hemarbete, totalt 95 ±3 96 ±3 95 ±2 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 97 ±1 99 ±0 98 ±1 
Resor i sb med 
personliga behov 2 ±1 3 ±1 2 ±1 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 9 ±1 5 ±1 8 ±1 
Resor i samband 
med studier 5 ±1 .. .. 4 ±1 
Studier, totalt 9 ±1 6 ±1 8 ±1 

Idrott och friluftsliv 35 ±2 43 ±2 37 ±2 
Föreningsverksamhet 
m.m. 3 ±1 5 ±1 4 ±1 
Underhållning, kultur 3 ±1 8 ±1 5 ±1 
Social samvaro 56 ±2 66 ±2 59 ±2 
TV och radio 80 ±2 84 ±2 81 ±1 
Läsning 39 ±2 42 ±2 40 ±2 
Hobbies 53 ±2 59 ±2 54 ±2 
Övrig fri tid 26 ±2 32 ±2 28 ±2 
Resor i sb med fri tid 32 ±2 51 ±2 38 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 99 ±0 99 ±0 

Övrigt, okodbart 18 ±2 19 ±2 18 ±1 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

4 992 
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Tabell B:3a 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och 
minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–84 år. 
Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,15 ±0,14 4,31 ±0,31 6,28 ±0,14 8,09 ±0,13 4,42 ±0,33 7,10 ±0,13 
Arbetsresor 0,56 ±0,03 0,54 ±0,09 0,55 ±0,03 1,00 ±0,04 1,04 ±0,13 1,01 ±0,05 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,01 ±0,23 4,55 ±0,27 7,08 ±0,18 9,00 ±0,28 5,06 ±0,33 7,53 ±0,22 

Hushållsarbete 1,59 ±0,05 2,20 ±0,05 2,05 ±0,04 1,13 ±0,04 1,37 ±0,05 1,20 ±0,03 
därav  Matlagning 0,49 ±0,02 0,59 ±0,02 0,52 ±0,02 0,37 ±0,02 0,45 ±0,02 0,39 ±0,02 

Diskning, 
avdukning 0,28 ±0,02 0,32 ±0,02 0,29 ±0,01 0,23 ±0,01 0,27 ±0,02 0,24 ±0,01 
Städning av 
bostaden 0,50 ±0,04 0,55 ±0,03 0,51 ±0,03 0,42 ±0,04 0,54 ±0,05 0,46 ±0,03 
Tvätt, 
strykning 0,41 ±0,04 0,43 ±0,04 0,42 ±0,03 0,38 ±0,07 0,37 ±0,05 0,37 ±0,05 

Underhållsarbete 1,02 ±0,06 1,11 ±0,06 1,04 ±0,05 1,44 ±0,10 1,48 ±0,10 1,45 ±0,08 
Omsorg om egna 
barn 1,40 ±0,10 1,47 ±0,11 1,42 ±0,09 1,18 ±0,09 1,46 ±0,13 1,26 ±0,08 
Omsorg om andra 1,19 ±0,14 1,11 ±0,12 1,17 ±0,11 1,25 ±0,20 1,30 ±0,15 1,27 ±0,15 
Inköp av varor och 
tjänster 0,51 ±0,04 0,56 ±0,09 0,52 ±0,04 0,47 ±0,04 0,47 ±0,04 0,47 ±0,03 
Annat hemarbete 0,30 ±0,04 0,34 ±0,04 0,31 ±0,03 0,35 ±0,05 0,36 ±0,05 0,35 ±0,04 
Resor i samband 
med hemarbete 0,46 ±0,03 0,47 ±0,03 0,47 ±0,02 0,52 ±0,04 0,59 ±0,05 0,54 ±0,04 
Hemarbete, totalt 3,57 ±0,11 4,24 ±0,11 4,05 ±0,08 3,18 ±0,11 3,53 ±0,12 3,28 ±0,08 

Personlig omvårdnad 8,51 ±0,05 9,45 ±0,07 9,06 ±0,05 8,29 ±0,07 9,40 ±0,06 8,49 ±0,05 
Måltider 1,27 ±0,03 1,54 ±0,03 1,34 ±0,03 1,27 ±0,04 1,50 ±0,04 1,34 ±0,03 
Resor i sb med 
personliga behov 0,20 ±0,06 0,44 ±0,20 0,27 ±0,07 1,03 ±0,29 0,32 ±0,15 0,54 ±0,21 
Personliga behov, 
totalt 10,17 ±0,06 11,39 ±0,07 10,40 ±0,05 9,54 ±0,08 11,30 ±0,07 10,21 ±0,06 

Studier 3,55 ±0,30 2,07 ±0,26 3,24 ±0,24 3,33 ±0,42 2,19 ±0,47 3,12 ±0,35 
Resor i samband 
med studier 1,20 ±0,20 .. .. 1,23 ±0,20 1,24 ±0,29 1,15 ±0,37 1,21 ±0,21 
Studier, totalt 4,37 ±0,37 2,16 ±0,32 3,57 ±0,29 4,15 ±0,54 2,25 ±0,49 3,44 ±0,45 

Idrott och friluftsliv 1,18 ±0,05 1,26 ±0,06 1,21 ±0,04 1,33 ±0,09 1,41 ±0,08 1,35 ±0,07 
Föreningsverksamhet 
m.m. 1,31 ±0,20 2,18 ±0,44 1,45 ±0,20 2,33 ±0,37 2,14 ±0,39 2,28 ±0,29 
Underhållning, kultur 1,19 ±0,18 1,49 ±0,18 1,28 ±0,14 1,18 ±0,20 2,08 ±0,21 1,32 ±0,16 
Social samvaro 1,15 ±0,06 1,48 ±0,07 1,25 ±0,05 1,24 ±0,08 1,54 ±0,09 1,33 ±0,07 
TV och radio 2,15 ±0,06 2,42 ±0,06 2,22 ±0,05 2,29 ±0,07 3,23 ±0,08 2,44 ±0,06 
Läsning 1,00 ±0,04 1,09 ±0,05 1,03 ±0,04 1,00 ±0,05 1,06 ±0,05 1,02 ±0,04 
Hobbies 1,08 ±0,05 1,20 ±0,06 1,11 ±0,05 1,26 ±0,07 1,46 ±0,08 1,32 ±0,06 
Övrig fri tid 1,04 ±0,08 1,05 ±0,06 1,04 ±0,06 1,02 ±0,07 1,07 ±0,07 1,04 ±0,06 
Resor i sb med fri tid 0,56 ±0,06 1,14 ±0,06 1,01 ±0,05 1,09 ±0,10 1,18 ±0,07 1,12 ±0,07 
Fri tid, totalt 5,09 ±0,09 6,53 ±0,10 5,38 ±0,08 5,23 ±0,11 7,40 ±0,11 6,02 ±0,09 

Övrigt, okodbart 0,29 ±0,05 0,34 ±0,07 0,30 ±0,05 0,48 ±0,15 0,39 ±0,10 0,45 ±0,12 

Antal dagboksdagar 

    

3 416 

     

2 841 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen eller att antalet observationer <10) för att  
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Tabell B:3a (forts.) 
 
 
 

 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,42 ±0,09 4,36 ±0,23 6,49 ±0,10 
Arbetsresor 0,58 ±0,03 0,59 ±0,08 0,58 ±0,03 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,31 ±0,18 4,59 ±0,21 7,30 ±0,14 

Hushållsarbete 1,38 ±0,03 2,01 ±0,04 1,45 ±0,03 
därav  Matlagning 0,44 ±0,02 0,53 ±0,02 0,46 ±0,01 

Diskning, 
avdukning 0,26 ±0,01 0,30 ±0,01 0,27 ±0,01 
Städning av 
bostaden 0,47 ±0,03 0,54 ±0,03 0,49 ±0,02 
Tvätt, 
strykning 0,41 ±0,04 0,41 ±0,03 0,41 ±0,03 

Underhållsarbete 1,24 ±0,06 1,30 ±0,06 1,25 ±0,05 
Omsorg om egna 
barn 1,31 ±0,07 1,46 ±0,08 1,35 ±0,06 
Omsorg om andra 1,22 ±0,12 1,20 ±0,10 1,21 ±0,09 
Inköp av varor och 
tjänster 0,49 ±0,03 0,52 ±0,05 0,50 ±0,03 
Annat hemarbete 0,32 ±0,03 0,34 ±0,03 0,33 ±0,02 
Resor i samband 
med hemarbete 0,49 ±0,03 0,53 ±0,03 0,50 ±0,02 
Hemarbete, totalt 3,39 ±0,08 4,09 ±0,08 3,48 ±0,06 

Personlig omvårdnad 8,40 ±0,04 9,42 ±0,05 8,58 ±0,03 
Måltider 1,27 ±0,02 1,52 ±0,02 1,34 ±0,02 
Resor i sb med 
personliga behov 0,45 ±0,21 0,41 ±0,15 0,44 ±0,16 
Personliga behov, 
totalt 10,06 ±0,05 11,34 ±0,05 10,31 ±0,04 

Studier 3,46 ±0,25 2,12 ±0,25 3,19 ±0,20 
Resor i samband 
med studier 1,22 ±0,17 1,17 ±0,34 1,20 ±0,15 
Studier, totalt 4,28 ±0,31 2,20 ±0,28 3,51 ±0,25 

Idrott och friluftsliv 1,25 ±0,05 1,33 ±0,05 1,27 ±0,04 
Föreningsverksamhet 
m.m. 2,03 ±0,23 2,16 ±0,30 2,07 ±0,19 
Underhållning, kultur 1,19 ±0,13 1,59 ±0,14 1,30 ±0,11 
Social samvaro 1,19 ±0,05 1,50 ±0,05 1,28 ±0,04 
TV och radio 2,22 ±0,04 3,02 ±0,05 2,33 ±0,04 
Läsning 1,00 ±0,03 1,08 ±0,03 1,02 ±0,03 
Hobbies 1,16 ±0,04 1,33 ±0,05 1,21 ±0,04 
Övrig fri tid 1,03 ±0,05 1,05 ±0,05 1,04 ±0,04 
Resor i sb med fri tid 1,02 ±0,05 1,16 ±0,04 1,06 ±0,04 
Fri tid, totalt 5,16 ±0,07 7,16 ±0,07 5,50 ±0,06 

Övrigt, okodbart 0,38 ±0,08 0,36 ±0,06 0,38 ±0,06 

Antal dagboksdagar 

    

6 257 
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Tabell B:3b 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och 
minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–64 år. 
Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,32 ±0,13 4,51 ±0,33 6,46 ±0,14 8,21 ±0,12 5,03 ±0,36 7,24 ±0,14 
Arbetsresor 0,56 ±0,03 0,54 ±0,09 0,55 ±0,03 1,00 ±0,04 1,02 ±0,13 1,00 ±0,05 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,22 ±0,24 5,18 ±0,30 7,29 ±0,19 9,14 ±0,29 5,25 ±0,36 8,09 ±0,23 

Hushållsarbete 1,44 ±0,05 2,17 ±0,06 1,53 ±0,04 1,08 ±0,04 1,37 ±0,06 1,16 ±0,04 
därav  Matlagning 0,44 ±0,02 0,56 ±0,03 0,48 ±0,02 0,36 ±0,02 0,45 ±0,02 0,39 ±0,02 

Diskning, 
avdukning 0,24 ±0,01 0,30 ±0,02 0,26 ±0,01 0,22 ±0,01 0,26 ±0,02 0,23 ±0,01 
Städning av 
bostaden 0,47 ±0,04 0,57 ±0,04 0,50 ±0,03 0,39 ±0,04 0,54 ±0,05 0,43 ±0,04 
Tvätt, 
strykning 0,39 ±0,04 0,42 ±0,04 0,40 ±0,03 0,37 ±0,08 0,38 ±0,06 0,37 ±0,06 

Underhållsarbete 0,59 ±0,07 1,09 ±0,07 1,02 ±0,06 1,38 ±0,12 1,52 ±0,12 1,42 ±0,10 
Omsorg om egna 
barn 1,41 ±0,10 1,48 ±0,11 1,43 ±0,09 1,19 ±0,09 1,47 ±0,13 1,27 ±0,08 
Omsorg om andra 1,07 ±0,14 1,10 ±0,13 1,08 ±0,11 1,16 ±0,22 1,20 ±0,15 1,17 ±0,16 
Inköp av varor och 
tjänster 0,48 ±0,05 0,54 ±0,04 0,50 ±0,04 0,44 ±0,05 0,48 ±0,05 0,45 ±0,04 
Annat hemarbete 0,32 ±0,05 0,34 ±0,04 0,32 ±0,04 0,34 ±0,06 0,36 ±0,06 0,34 ±0,05 
Resor i samband 
med hemarbete 0,44 ±0,03 0,49 ±0,03 0,46 ±0,02 0,45 ±0,04 1,01 ±0,06 0,50 ±0,03 
Hemarbete, totalt 3,42 ±0,11 4,31 ±0,12 3,56 ±0,08 2,58 ±0,11 4,05 ±0,14 3,17 ±0,08 

Personlig omvårdnad 8,45 ±0,06 9,51 ±0,07 9,03 ±0,05 8,18 ±0,08 9,44 ±0,08 8,43 ±0,06 
Måltider 1,18 ±0,03 1,50 ±0,04 1,27 ±0,03 1,15 ±0,04 1,44 ±0,04 1,23 ±0,03 
Resor i sb med 
personliga behov 0,19 ±0,07 .. .. 0,27 ±0,08 1,04 ±0,31 0,32 ±0,15 0,55 ±0,23 
Personliga behov, 
totalt 10,02 ±0,07 11,41 ±0,08 10,30 ±0,06 9,31 ±0,10 11,28 ±0,09 10,05 ±0,08 

Studier 4,07 ±0,31 2,09 ±0,28 3,33 ±0,24 3,48 ±0,44 2,32 ±0,55 3,26 ±0,38 
Resor i samband 
med studier 1,23 ±0,22 .. .. 1,25 ±0,21 1,25 ±0,30 1,15 ±0,37 1,22 ±0,22 
Studier, totalt 4,50 ±0,38 2,18 ±0,33 4,06 ±0,30 4,33 ±0,58 2,38 ±0,57 4,00 ±0,49 

Idrott och friluftsliv 1,16 ±0,05 1,27 ±0,06 1,19 ±0,04 1,30 ±0,09 1,45 ±0,09 1,34 ±0,08 
Föreningsverksamhet 
m.m. 1,13 ±0,16 2,31 ±0,54 1,35 ±0,20 2,22 ±0,45 2,18 ±0,43 2,21 ±0,34 
Underhållning, kultur 1,11 ±0,17 1,49 ±0,16 1,22 ±0,14 1,27 ±0,24 2,04 ±0,21 1,37 ±0,18 
Social samvaro 1,13 ±0,06 1,50 ±0,08 1,24 ±0,05 1,21 ±0,09 1,53 ±0,10 1,30 ±0,07 
TV och radio 2,00 ±0,06 2,30 ±0,06 2,08 ±0,05 2,15 ±0,07 3,08 ±0,10 2,30 ±0,07 
Läsning 0,49 ±0,04 1,00 ±0,05 0,52 ±0,03 0,48 ±0,05 0,59 ±0,05 0,51 ±0,04 
Hobbies 1,04 ±0,06 1,17 ±0,06 1,07 ±0,05 1,25 ±0,08 1,48 ±0,09 1,31 ±0,07 
Övrig fri tid 1,01 ±0,08 0,59 ±0,05 1,01 ±0,07 0,58 ±0,10 1,05 ±0,10 1,00 ±0,08 
Resor i sb med fri tid 0,55 ±0,06 1,14 ±0,06 1,01 ±0,05 1,09 ±0,12 1,18 ±0,07 1,12 ±0,09 
Fri tid, totalt 4,28 ±0,10 6,29 ±0,11 5,03 ±0,08 4,44 ±0,12 7,20 ±0,13 5,29 ±0,10 

Övrigt, okodbart 0,28 ±0,05 0,32 ±0,08 0,29 ±0,05 0,44 ±0,17 0,36 ±0,12 0,41 ±0,13 

Antal dagboksdagar 

    

2 825 

     

2 167 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen eller att antalet observationer <10) för att  
redovisas. 
  



Nu för tiden Bilagor 

Statistiska centralbyrån 165 

Tabell B:3b (forts.) 
 
 
 

 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,57 ±0,09 4,56 ±0,24 7,05 ±0,10 
Arbetsresor 0,58 ±0,03 0,58 ±0,08 0,58 ±0,03 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,48 ±0,19 5,21 ±0,23 7,49 ±0,15 

Hushållsarbete 1,28 ±0,04 1,59 ±0,04 1,37 ±0,03 
därav  Matlagning 0,41 ±0,02 0,51 ±0,02 0,44 ±0,01 

Diskning, 
avdukning 0,23 ±0,01 0,29 ±0,01 0,25 ±0,01 
Städning av 
bostaden 0,44 ±0,03 0,56 ±0,03 0,47 ±0,02 
Tvätt, 
strykning 0,39 ±0,04 0,41 ±0,03 0,39 ±0,03 

Underhållsarbete 1,18 ±0,07 1,31 ±0,07 1,22 ±0,06 
Omsorg om egna 
barn 1,32 ±0,07 1,47 ±0,08 1,36 ±0,06 
Omsorg om andra 1,11 ±0,13 1,15 ±0,10 1,12 ±0,10 
Inköp av varor och 
tjänster 0,46 ±0,04 0,51 ±0,03 0,48 ±0,03 
Annat hemarbete 0,33 ±0,04 0,34 ±0,04 0,33 ±0,03 
Resor i samband 
med hemarbete 0,45 ±0,02 0,55 ±0,03 0,48 ±0,02 
Hemarbete, totalt 3,22 ±0,08 4,19 ±0,09 3,38 ±0,06 

Personlig omvårdnad 8,32 ±0,05 9,48 ±0,05 8,53 ±0,04 
Måltider 1,17 ±0,03 1,47 ±0,03 1,25 ±0,02 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,42 ±0,17 0,46 ±0,18 
Personliga behov, 
totalt 9,47 ±0,06 11,35 ±0,06 10,18 ±0,05 

Studier 3,59 ±0,26 2,18 ±0,27 3,30 ±0,21 
Resor i samband 
med studier 1,24 ±0,18 1,17 ±0,34 1,22 ±0,16 
Studier, totalt 4,43 ±0,33 2,26 ±0,30 4,04 ±0,27 

Idrott och friluftsliv 1,22 ±0,05 1,35 ±0,06 1,26 ±0,04 
Föreningsverksamhet 
m.m. 1,48 ±0,26 2,25 ±0,35 1,58 ±0,21 
Underhållning, kultur 1,17 ±0,15 1,57 ±0,14 1,29 ±0,11 
Social samvaro 1,17 ±0,05 1,51 ±0,06 1,27 ±0,04 
TV och radio 2,07 ±0,05 2,49 ±0,06 2,19 ±0,04 
Läsning 0,48 ±0,03 0,59 ±0,04 0,52 ±0,03 
Hobbies 1,14 ±0,05 1,32 ±0,06 1,19 ±0,04 
Övrig fri tid 1,00 ±0,06 1,01 ±0,05 1,00 ±0,05 
Resor i sb med fri tid 1,02 ±0,06 1,16 ±0,05 1,06 ±0,05 
Fri tid, totalt 4,36 ±0,08 6,53 ±0,08 5,15 ±0,06 

Övrigt, okodbart 0,35 ±0,09 0,34 ±0,07 0,35 ±0,07 

Antal dagboksdagar 

    

4 992 
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Tabell B:7a 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön och familjecykel. Timmar 
och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–84 
år. Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 Kvinnor 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 4,37 ±0,50 1,05 ±0,34 3,37 ±0,38 5,02 ±0,49 1,00 ±0,28 3,53 ±0,37 
Arbetsresor 0,31 ±0,07 0,06 ±0,04 0,24 ±0,05 0,37 ±0,08 0,08 ±0,05 0,29 ±0,06 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,08 ±0,57 1,11 ±0,26 4,00 ±0,41 5,39 ±0,58 1,08 ±0,23 4,22 ±0,42 

Hushållsarbete 1,00 ±0,11 1,31 ±0,20 1,09 ±0,11 1,19 ±0,16 1,28 ±0,14 1,22 ±0,12 
därav  Matlagning 0,24 ±0,04 0,30 ±0,08 0,25 ±0,04 0,30 ±0,05 0,33 ±0,07 0,31 ±0,05 

Diskning, 
avdukning 0,11 ±0,03 0,14 ±0,04 0,12 ±0,03 0,09 ±0,02 0,11 ±0,03 0,10 ±0,02 
Städning av 
bostaden 0,20 ±0,06 0,28 ±0,07 0,22 ±0,05 0,25 ±0,09 0,27 ±0,08 0,26 ±0,07 
Tvätt, 
strykning 0,04 ±0,03 0,13 ±0,09 0,07 ±0,03 0,11 ±0,07 0,11 ±0,05 0,11 ±0,05 

Underhållsarbete 0,14 ±0,08 0,15 ±0,09 0,15 ±0,08 0,17 ±0,10 0,26 ±0,09 0,20 ±0,08 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,08 ±0,07 0,09 ±0,06 0,08 ±0,06 .. .. 0,08 ±0,06 0,03 ±0,02 
Inköp av varor och 
tjänster 0,22 ±0,08 0,29 ±0,08 0,24 ±0,06 0,21 ±0,06 0,29 ±0,08 0,23 ±0,05 
Annat hemarbete 0,05 ±0,03 0,05 ±0,03 0,05 ±0,02 0,12 ±0,09 0,06 ±0,03 0,10 ±0,07 
Resor i samband 
med hemarbete 0,18 ±0,07 0,21 ±0,06 0,19 ±0,05 0,21 ±0,06 0,27 ±0,07 0,23 ±0,05 
Hemarbete, totalt 2,08 ±0,21 2,49 ±0,30 2,20 ±0,18 2,33 ±0,30 3,05 ±0,29 2,42 ±0,22 

Personlig omvårdnad 9,11 ±0,18 10,31 ±0,23 9,34 ±0,16 9,10 ±0,16 10,36 ±0,20 9,35 ±0,13 
Måltider 1,08 ±0,09 1,31 ±0,11 1,14 ±0,07 1,12 ±0,09 1,35 ±0,10 1,19 ±0,07 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,01 ±0,00 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,19 ±0,22 12,03 ±0,24 10,49 ±0,19 10,22 ±0,19 12,13 ±0,22 10,54 ±0,15 

Studier 1,17 ±0,28 0,31 ±0,17 1,04 ±0,22 0,55 ±0,25 0,13 ±0,10 0,43 ±0,19 
Resor i samband 
med studier 0,12 ±0,07 .. .. 0,10 ±0,05 0,10 ±0,07 0,00 ±0,00 0,07 ±0,05 
Studier, totalt 1,29 ±0,33 0,36 ±0,21 1,13 ±0,26 1,05 ±0,30 0,13 ±0,10 0,50 ±0,22 
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Tabell B:7a (forts.) 
 
 
 

 Kvinnor 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,30 ±0,10 0,46 ±0,13 0,35 ±0,08 0,26 ±0,09 0,35 ±0,13 0,29 ±0,07 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,05 ±0,04 0,05 ±0,05 0,05 ±0,03 0,05 ±0,05 0,15 ±0,09 0,08 ±0,05 
Social samvaro 1,01 ±0,17 2,10 ±0,26 1,21 ±0,15 0,42 ±0,12 1,29 ±0,25 0,56 ±0,12 
TV och radio 1,31 ±0,19 1,52 ±0,18 1,37 ±0,16 1,20 ±0,15 2,14 ±0,24 1,35 ±0,15 
Läsning 0,18 ±0,09 0,16 ±0,07 0,17 ±0,07 0,21 ±0,09 0,26 ±0,09 0,22 ±0,08 
Hobbies 0,42 ±0,11 0,52 ±0,12 0,45 ±0,09 0,41 ±0,09 0,57 ±0,16 0,46 ±0,09 
Övrig fri tid 0,13 ±0,07 0,14 ±0,06 0,13 ±0,06 0,18 ±0,11 0,25 ±0,09 0,20 ±0,08 
Resor i sb med fri tid 0,30 ±0,10 1,01 ±0,16 0,39 ±0,09 0,20 ±0,08 0,45 ±0,13 0,27 ±0,06 
Fri tid, totalt 4,52 ±0,32 7,17 ±0,39 5,34 ±0,28 4,15 ±0,32 7,08 ±0,35 5,04 ±0,26 

Övrigt, okodbart 0,04 ±0,03 0,03 ±0,02 0,04 ±0,02 .. .. 0,13 ±0,12 0,08 ±0,07 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

204 

     

264 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
"n.a." anger att skattning ej kan förekomma. 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 4,06 ±0,35 0,47 ±0,22 3,09 ±0,27 3,57 ±1,16 .. .. 3,02 ±0,59 
Arbetsresor 0,30 ±0,06 0,05 ±0,03 0,23 ±0,04 0,25 ±0,12 .. .. 0,19 ±0,09 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,35 ±0,39 0,52 ±0,16 3,31 ±0,28 4,22 ±1,26 0,49 ±0,48 3,21 ±1,03 

Hushållsarbete 1,51 ±0,12 2,27 ±0,14 2,01 ±0,10 1,32 ±0,22 2,48 ±0,39 1,54 ±0,19 
därav  Matlagning 0,42 ±0,05 0,52 ±0,07 0,45 ±0,05 0,30 ±0,08 0,44 ±0,09 0,34 ±0,06 

Diskning, 
avdukning 0,17 ±0,03 0,24 ±0,04 0,19 ±0,02 0,15 ±0,06 0,23 ±0,08 0,17 ±0,05 
Städning av 
bostaden 0,34 ±0,07 0,45 ±0,07 0,37 ±0,06 0,30 ±0,11 1,06 ±0,27 0,40 ±0,11 
Tvätt, 
strykning 0,14 ±0,04 0,18 ±0,04 0,15 ±0,03 0,16 ±0,11 0,20 ±0,12 0,17 ±0,09 

Underhållsarbete 0,09 ±0,04 0,16 ±0,06 0,11 ±0,04 0,07 ±0,05 0,15 ±0,09 0,09 ±0,05 
Omsorg om egna 
barn 2,19 ±0,15 2,24 ±0,16 2,20 ±0,14 2,58 ±1,08 2,12 ±0,40 2,45 ±0,55 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 1,34 ±0,11 1,34 ±0,12 1,34 ±0,10 2,31 ±1,05 1,28 ±0,38 2,13 ±0,54 

Hjälp med 
läxläsning 0,01 ±0,01 .. .. 0,01 ±0,01 0,04 ±0,03 .. .. 0,03 ±0,03 
Lek med barn 0,26 ±0,06 0,32 ±0,07 0,28 ±0,05 0,11 ±0,10 0,28 ±0,15 0,16 ±0,07 
Samtal med 
barn 0,06 ±0,02 0,06 ±0,04 0,06 ±0,02 .. .. 0,06 ±0,06 0,04 ±0,03 
Högläsning för 
barn 0,04 ±0,01 0,04 ±0,02 0,04 ±0,01 .. .. 0,03 ±0,03 0,02 ±0,01 
Föräldramöten 
m.m. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,03 ±0,02 0,04 ±0,03 0,03 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,03 ±0,02 0,03 ±0,02 0,03 ±0,01 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,03 ±0,03 0,05 ±0,04 0,04 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,22 ±0,06 0,32 ±0,06 0,25 ±0,04 0,31 ±0,12 0,20 ±0,09 0,27 ±0,09 
Annat hemarbete 0,08 ±0,03 0,06 ±0,02 0,07 ±0,02 0,05 ±0,04 0,10 ±0,07 0,06 ±0,03 
Resor i samband 
med hemarbete 0,36 ±0,05 0,30 ±0,06 0,34 ±0,04 0,56 ±0,16 0,32 ±0,14 0,49 ±0,12 
Hemarbete, totalt 5,27 ±0,35 6,20 ±0,44 5,42 ±0,27 6,09 ±1,51 6,22 ±2,11 6,13 ±1,30 

Personlig omvårdnad 8,38 ±0,16 9,26 ±0,14 8,52 ±0,13 7,54 ±0,28 9,13 ±0,37 8,17 ±0,27 
Måltider 1,21 ±0,09 1,53 ±0,07 1,30 ±0,07 1,15 ±0,23 1,38 ±0,16 1,21 ±0,16 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Personliga behov, 
totalt 10,00 ±0,17 11,20 ±0,17 10,23 ±0,14 9,09 ±0,31 10,51 ±0,40 9,38 ±0,28 

Studier 0,18 ±0,12 0,04 ±0,04 0,14 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Studier, totalt 0,23 ±0,16 0,04 ±0,04 0,17 ±0,12 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,22 ±0,06 0,30 ±0,08 0,24 ±0,05 0,15 ±0,12 0,33 ±0,22 0,20 ±0,13 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,02 ±0,02 0,06 ±0,04 0,03 ±0,02 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Underhållning, kultur .. .. 0,07 ±0,04 0,04 ±0,02 0,00 ±0,00 .. .. .. .. 
Social samvaro 0,45 ±0,10 1,15 ±0,14 0,53 ±0,08 1,00 ±0,31 1,17 ±0,26 1,05 ±0,23 
TV och radio 1,16 ±0,10 1,39 ±0,12 1,22 ±0,09 1,11 ±0,22 1,38 ±0,34 1,19 ±0,20 
Läsning 0,13 ±0,04 0,12 ±0,03 0,13 ±0,03 0,12 ±0,08 0,24 ±0,15 0,16 ±0,07 
Hobbies 0,22 ±0,06 0,33 ±0,10 0,25 ±0,05 0,39 ±0,28 0,49 ±0,20 0,42 ±0,23 
Övrig fri tid 0,15 ±0,06 0,19 ±0,05 0,16 ±0,05 0,17 ±0,13 0,11 ±0,07 0,15 ±0,10 
Resor i sb med fri tid 0,15 ±0,04 0,35 ±0,08 0,21 ±0,04 .. .. 0,21 ±0,12 0,11 ±0,08 
Fri tid, totalt 3,31 ±0,19 5,17 ±0,22 4,01 ±0,15 3,41 ±0,55 5,25 ±0,41 4,11 ±0,44 

Övrigt, okodbart 0,04 ±0,02 0,07 ±0,02 0,05 ±0,01 0,05 ±0,04 0,04 ±0,03 0,05 ±0,03 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

478 

     

71 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 5,45 ±0,33 1,33 ±0,30 4,33 ±0,27 5,30 ±0,51 1,53 ±0,44 4,28 ±0,38 
Arbetsresor 0,36 ±0,06 0,10 ±0,06 0,29 ±0,04 0,37 ±0,09 0,10 ±0,04 0,30 ±0,07 
Förvärvsarbete, 
totalt 6,21 ±0,44 1,43 ±0,24 5,02 ±0,32 6,08 ±1,10 2,03 ±0,42 4,58 ±0,52 

Hushållsarbete 1,41 ±0,12 2,24 ±0,13 1,54 ±0,09 1,37 ±0,17 2,11 ±0,23 1,46 ±0,14 
därav  Matlagning 0,36 ±0,04 0,50 ±0,05 0,40 ±0,03 0,29 ±0,05 0,42 ±0,08 0,33 ±0,05 

Diskning, 
avdukning 0,16 ±0,03 0,22 ±0,03 0,18 ±0,02 0,13 ±0,03 0,18 ±0,05 0,15 ±0,03 
Städning av 
bostaden 0,26 ±0,05 0,45 ±0,07 0,31 ±0,04 0,36 ±0,13 0,49 ±0,12 0,40 ±0,10 
Tvätt, 
strykning 0,18 ±0,05 0,21 ±0,04 0,19 ±0,04 0,14 ±0,05 0,14 ±0,05 0,14 ±0,04 

Underhållsarbete 0,22 ±0,07 0,32 ±0,08 0,25 ±0,06 0,25 ±0,12 0,26 ±0,09 0,25 ±0,10 
Omsorg om egna 
barn 0,32 ±0,06 0,31 ±0,07 0,32 ±0,05 0,36 ±0,10 0,31 ±0,11 0,35 ±0,08 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 0,16 ±0,03 0,12 ±0,03 0,15 ±0,03 0,17 ±0,06 0,12 ±0,05 0,15 ±0,05 

Hjälp med 
läxläsning 0,03 ±0,01 0,04 ±0,02 0,03 ±0,01 0,02 ±0,02 .. .. .. .. 
Lek med barn 0,01 ±0,01 0,05 ±0,03 0,02 ±0,01 .. .. 0,02 ±0,02 0,02 ±0,01 
Samtal med 
barn 0,05 ±0,02 0,04 ±0,02 0,05 ±0,02 0,10 ±0,05 0,09 ±0,06 0,10 ±0,04 
Högläsning för 
barn 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 .. .. 0,01 ±0,01 
Föräldramöten 
m.m. 0,02 ±0,01 0,00 ±0,00 0,01 ±0,01 .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,03 ±0,02 0,03 ±0,02 0,03 ±0,02 0,03 ±0,03 .. .. 0,03 ±0,02 
Annan omsorg 
om barn 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 .. .. 0,03 ±0,02 0,03 ±0,02 

Omsorg om andra 0,02 ±0,02 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,02 0,08 ±0,06 0,04 ±0,02 
Inköp av varor och 
tjänster 0,30 ±0,08 0,32 ±0,07 0,30 ±0,06 0,24 ±0,07 0,27 ±0,08 0,25 ±0,05 
Annat hemarbete 0,07 ±0,02 0,08 ±0,03 0,08 ±0,02 0,06 ±0,03 0,06 ±0,03 0,06 ±0,03 
Resor i samband 
med hemarbete 0,33 ±0,05 0,35 ±0,07 0,34 ±0,05 0,30 ±0,08 0,31 ±0,09 0,30 ±0,06 
Hemarbete, totalt 3,47 ±0,26 4,45 ±0,29 4,04 ±0,20 3,41 ±0,41 4,20 ±0,44 3,52 ±0,33 

Personlig omvårdnad 8,18 ±0,13 9,42 ±0,16 8,42 ±0,11 8,37 ±0,23 9,41 ±0,24 8,55 ±0,20 
Måltider 1,10 ±0,06 1,54 ±0,08 1,23 ±0,05 1,01 ±0,08 1,27 ±0,11 1,09 ±0,07 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 0,01 ±0,01 .. .. .. .. 0,01 ±0,01 
Personliga behov, 
totalt 9,28 ±0,16 11,40 ±0,18 10,06 ±0,14 9,39 ±0,25 11,08 ±0,26 10,05 ±0,22 

Studier 0,10 ±0,07 0,06 ±0,05 0,09 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 0,13 ±0,10 0,07 ±0,05 0,12 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,28 ±0,06 0,36 ±0,07 0,31 ±0,05 0,32 ±0,16 0,58 ±0,17 0,39 ±0,13 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,02 ±0,02 0,05 ±0,03 0,03 ±0,02 0,06 ±0,06 .. .. 0,05 ±0,04 
Underhållning, kultur 0,03 ±0,02 0,10 ±0,06 0,05 ±0,02 .. .. 0,05 ±0,03 0,03 ±0,02 
Social samvaro 0,44 ±0,10 1,08 ±0,12 0,51 ±0,08 0,33 ±0,09 0,58 ±0,19 0,40 ±0,10 
TV och radio 1,34 ±0,11 1,51 ±0,12 1,39 ±0,09 1,18 ±0,13 2,00 ±0,27 1,30 ±0,13 
Läsning 0,18 ±0,04 0,25 ±0,05 0,20 ±0,04 0,16 ±0,05 0,39 ±0,26 0,22 ±0,09 
Hobbies 0,27 ±0,07 0,34 ±0,07 0,29 ±0,06 0,48 ±0,13 0,49 ±0,18 0,48 ±0,12 
Övrig fri tid 0,11 ±0,04 0,18 ±0,05 0,13 ±0,04 0,26 ±0,22 0,19 ±0,08 0,24 ±0,15 
Resor i sb med fri tid 0,16 ±0,05 0,30 ±0,08 0,20 ±0,04 0,18 ±0,07 0,33 ±0,13 0,23 ±0,07 
Fri tid, totalt 4,02 ±0,20 5,38 ±0,21 4,30 ±0,17 4,20 ±0,34 6,26 ±0,43 4,56 ±0,29 

Övrigt, okodbart 0,07 ±0,04 0,08 ±0,03 0,08 ±0,03 0,07 ±0,04 0,03 ±0,02 0,06 ±0,03 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

567 

     

256 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 4,35 ±0,32 1,07 ±0,21 3,35 ±0,25 5,32 ±0,45 0,50 ±0,26 4,12 ±0,33 
Arbetsresor 0,27 ±0,04 0,06 ±0,03 0,21 ±0,03 0,41 ±0,09 0,03 ±0,02 0,30 ±0,07 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,02 ±0,36 1,13 ±0,17 3,57 ±0,26 6,13 ±0,57 0,53 ±0,18 4,42 ±0,41 

Hushållsarbete 2,00 ±0,13 2,33 ±0,11 2,10 ±0,10 1,24 ±0,13 2,09 ±0,16 1,37 ±0,10 
därav  Matlagning 0,44 ±0,06 0,57 ±0,06 0,48 ±0,05 0,31 ±0,05 0,37 ±0,05 0,32 ±0,04 

Diskning, 
avdukning 0,16 ±0,03 0,25 ±0,03 0,19 ±0,02 0,13 ±0,03 0,18 ±0,04 0,14 ±0,02 
Städning av 
bostaden 0,35 ±0,08 0,42 ±0,06 0,37 ±0,06 0,29 ±0,07 0,47 ±0,11 0,34 ±0,06 
Tvätt, 
strykning 0,15 ±0,05 0,17 ±0,04 0,16 ±0,03 0,09 ±0,05 0,21 ±0,07 0,12 ±0,04 

Underhållsarbete 0,25 ±0,07 0,39 ±0,08 0,29 ±0,06 0,18 ±0,07 0,24 ±0,07 0,20 ±0,06 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,11 ±0,05 0,25 ±0,09 0,15 ±0,04 0,11 ±0,07 0,12 ±0,06 0,11 ±0,05 
Inköp av varor och 
tjänster 0,34 ±0,09 0,25 ±0,06 0,31 ±0,07 0,26 ±0,06 0,28 ±0,06 0,26 ±0,05 
Annat hemarbete 0,10 ±0,02 0,08 ±0,03 0,09 ±0,02 0,12 ±0,05 0,07 ±0,03 0,11 ±0,04 
Resor i samband 
med hemarbete 0,23 ±0,04 0,28 ±0,06 0,24 ±0,03 0,22 ±0,06 0,25 ±0,05 0,23 ±0,05 
Hemarbete, totalt 3,45 ±0,24 4,39 ±0,27 4,00 ±0,18 2,54 ±0,27 3,48 ±0,33 3,09 ±0,21 

Personlig omvårdnad 8,41 ±0,12 9,29 ±0,12 8,55 ±0,10 8,48 ±0,15 10,02 ±0,27 9,09 ±0,14 
Måltider 1,29 ±0,08 2,03 ±0,08 1,39 ±0,07 1,14 ±0,10 1,46 ±0,10 1,23 ±0,08 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,10 ±0,15 11,33 ±0,14 10,34 ±0,12 10,02 ±0,18 11,48 ±0,28 10,32 ±0,17 

Studier .. .. 0,02 ±0,01 0,03 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Studier, totalt .. .. 0,02 ±0,01 0,03 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,33 ±0,07 0,41 ±0,09 0,35 ±0,06 0,27 ±0,08 0,37 ±0,09 0,30 ±0,07 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,02 ±0,01 0,09 ±0,09 0,04 ±0,03 0,05 ±0,04 0,17 ±0,15 0,08 ±0,06 
Underhållning, kultur 0,02 ±0,01 0,06 ±0,03 0,03 ±0,01 .. .. 0,09 ±0,08 0,03 ±0,02 
Social samvaro 0,45 ±0,09 1,08 ±0,11 0,51 ±0,07 0,47 ±0,12 1,17 ±0,16 0,55 ±0,11 
TV och radio 1,51 ±0,13 2,13 ±0,13 1,57 ±0,11 1,42 ±0,16 2,26 ±0,21 1,54 ±0,15 
Läsning 0,31 ±0,05 0,40 ±0,07 0,33 ±0,05 0,27 ±0,07 0,39 ±0,09 0,30 ±0,06 
Hobbies 0,31 ±0,06 0,41 ±0,08 0,34 ±0,06 0,32 ±0,10 0,43 ±0,10 0,35 ±0,09 
Övrig fri tid 0,24 ±0,07 0,24 ±0,06 0,24 ±0,06 0,25 ±0,10 0,30 ±0,09 0,27 ±0,08 
Resor i sb med fri tid 0,18 ±0,07 0,28 ±0,05 0,21 ±0,05 0,17 ±0,06 0,42 ±0,11 0,24 ±0,05 
Fri tid, totalt 4,55 ±0,21 6,30 ±0,21 5,22 ±0,18 4,42 ±0,30 7,20 ±0,32 5,27 ±0,25 

Övrigt, okodbart 0,04 ±0,02 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,05 ±0,02 0,08 ±0,07 0,06 ±0,03 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

649 

     

279 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Kvinnor 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 0,10 ±0,06 0,04 ±0,03 0,08 ±0,05 0,11 ±0,08 0,05 ±0,04 0,09 ±0,06 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 
Förvärvsarbete, 
totalt 0,10 ±0,05 0,04 ±0,01 0,09 ±0,03 0,11 ±0,06 0,06 ±0,01 0,10 ±0,04 

Hushållsarbete 3,03 ±0,17 2,41 ±0,16 2,57 ±0,14 2,23 ±0,19 2,12 ±0,17 2,20 ±0,15 
därav  Matlagning 1,05 ±0,09 1,11 ±0,07 1,06 ±0,07 0,49 ±0,07 0,52 ±0,08 0,50 ±0,06 

Diskning, 
avdukning 0,33 ±0,05 0,33 ±0,05 0,33 ±0,05 0,24 ±0,05 0,24 ±0,05 0,24 ±0,04 
Städning av 
bostaden 0,47 ±0,08 0,32 ±0,07 0,43 ±0,06 0,46 ±0,13 0,37 ±0,12 0,44 ±0,10 
Tvätt, 
strykning 0,19 ±0,07 0,08 ±0,03 0,16 ±0,05 0,14 ±0,07 0,13 ±0,07 0,14 ±0,06 

Underhållsarbete 0,32 ±0,10 0,31 ±0,11 0,31 ±0,08 0,22 ±0,09 0,27 ±0,11 0,24 ±0,08 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,23 ±0,11 0,15 ±0,08 0,21 ±0,10 0,17 ±0,11 0,11 ±0,09 0,15 ±0,08 
Inköp av varor och 
tjänster 0,29 ±0,07 .. .. 0,29 ±0,09 0,35 ±0,11 0,14 ±0,06 0,29 ±0,08 
Annat hemarbete 0,08 ±0,03 0,09 ±0,04 0,08 ±0,02 0,10 ±0,04 0,06 ±0,03 0,08 ±0,03 
Resor i samband 
med hemarbete 0,28 ±0,06 0,14 ±0,04 0,24 ±0,05 0,37 ±0,12 0,14 ±0,05 0,30 ±0,09 
Hemarbete, totalt 5,04 ±0,38 4,19 ±0,36 4,51 ±0,29 4,24 ±0,47 3,24 ±0,35 4,07 ±0,35 

Personlig omvårdnad 9,02 ±0,12 9,16 ±0,22 9,06 ±0,13 9,36 ±0,20 9,28 ±0,20 9,34 ±0,19 
Måltider 2,00 ±0,10 2,12 ±0,10 2,03 ±0,08 1,51 ±0,11 2,04 ±0,11 1,55 ±0,09 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 0,01 ±0,00 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 11,02 ±0,16 11,29 ±0,24 11,10 ±0,15 11,28 ±0,26 11,33 ±0,25 11,29 ±0,23 

Studier 0,04 ±0,04 .. .. 0,04 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Studier, totalt 0,05 ±0,05 .. .. 0,04 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Kvinnor 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,49 ±0,12 0,41 ±0,10 0,47 ±0,09 0,40 ±0,11 0,48 ±0,17 0,42 ±0,10 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,08 ±0,06 0,05 ±0,04 0,07 ±0,04 .. .. 0,05 ±0,04 0,05 ±0,05 
Underhållning, kultur 0,06 ±0,05 .. .. 0,06 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 1,01 ±0,15 1,16 ±0,15 1,05 ±0,11 0,55 ±0,16 1,12 ±0,17 1,00 ±0,13 
TV och radio 2,39 ±0,19 2,55 ±0,21 2,43 ±0,16 3,02 ±0,22 3,26 ±0,24 3,09 ±0,19 
Läsning 1,05 ±0,11 1,06 ±0,12 1,05 ±0,11 1,10 ±0,13 1,08 ±0,14 1,10 ±0,12 
Hobbies 0,52 ±0,10 0,47 ±0,12 0,51 ±0,09 0,38 ±0,14 0,51 ±0,17 0,42 ±0,13 
Övrig fri tid 0,28 ±0,07 0,31 ±0,13 0,29 ±0,07 0,49 ±0,22 0,47 ±0,18 0,49 ±0,19 
Resor i sb med fri tid 0,23 ±0,09 0,33 ±0,10 0,26 ±0,07 0,23 ±0,10 0,27 ±0,14 0,24 ±0,09 
Fri tid, totalt 7,30 ±0,27 8,00 ±0,29 7,39 ±0,23 7,47 ±0,37 8,48 ±0,32 8,04 ±0,32 

Övrigt, okodbart 0,08 ±0,06 0,07 ±0,03 0,07 ±0,04 0,04 ±0,02 0,09 ±0,07 0,06 ±0,03 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

399 

     

192 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 5,19 ±0,47 0,58 ±0,27 4,05 ±0,36 5,33 ±1,01 0,54 ±0,31 4,13 ±0,45 
Arbetsresor 0,31 ±0,07 0,08 ±0,07 0,24 ±0,06 0,32 ±0,09 0,07 ±0,06 0,25 ±0,07 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,50 ±0,55 1,07 ±0,21 4,29 ±0,40 6,06 ±1,12 1,01 ±0,20 4,39 ±0,52 

Hushållsarbete 0,39 ±0,09 0,55 ±0,10 0,43 ±0,08 0,56 ±0,13 1,05 ±0,13 0,59 ±0,10 
därav  Matlagning 0,22 ±0,06 0,26 ±0,05 0,23 ±0,05 0,23 ±0,05 0,26 ±0,06 0,24 ±0,04 

Diskning, 
avdukning 0,05 ±0,02 0,05 ±0,02 0,05 ±0,01 0,08 ±0,03 0,10 ±0,04 0,09 ±0,03 
Städning av 
bostaden 0,08 ±0,04 0,19 ±0,07 0,11 ±0,04 0,20 ±0,10 0,24 ±0,09 0,21 ±0,08 
Tvätt, 
strykning 0,03 ±0,03 0,05 ±0,03 0,04 ±0,02 0,03 ±0,03 0,03 ±0,02 0,03 ±0,02 

Underhållsarbete 0,09 ±0,07 0,12 ±0,08 0,10 ±0,07 0,26 ±0,14 0,46 ±0,20 0,32 ±0,14 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,06 ±0,05 0,05 ±0,04 0,06 ±0,04 .. .. 0,07 ±0,05 .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,12 ±0,03 0,19 ±0,05 0,14 ±0,03 0,35 ±0,18 0,31 ±0,13 0,34 ±0,13 
Annat hemarbete 0,03 ±0,02 0,05 ±0,04 0,03 ±0,02 .. .. 0,06 ±0,04 0,06 ±0,05 
Resor i samband 
med hemarbete 0,16 ±0,05 0,23 ±0,06 0,18 ±0,04 0,22 ±0,08 0,35 ±0,13 0,26 ±0,07 
Hemarbete, totalt 1,26 ±0,15 1,59 ±0,18 1,35 ±0,12 2,31 ±0,28 3,11 ±0,39 2,43 ±0,23 

Personlig omvårdnad 8,54 ±0,27 9,55 ±0,21 9,11 ±0,21 8,24 ±0,24 10,21 ±0,27 8,58 ±0,20 
Måltider 1,15 ±0,16 1,30 ±0,11 1,19 ±0,12 1,07 ±0,10 1,31 ±0,13 1,14 ±0,09 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,14 ±0,38 11,25 ±0,25 10,34 ±0,30 9,32 ±0,27 11,55 ±0,30 10,12 ±0,23 

Studier 0,50 ±0,23 0,17 ±0,14 0,41 ±0,19 0,30 ±0,19 .. .. 0,24 ±0,15 
Resor i samband 
med studier 0,12 ±0,08 .. .. 0,09 ±0,06 0,05 ±0,05 .. .. 0,03 ±0,03 
Studier, totalt 1,02 ±0,29 0,20 ±0,16 0,50 ±0,24 0,35 ±0,23 .. .. 0,28 ±0,17 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,36 ±0,10 0,43 ±0,12 0,38 ±0,08 0,29 ±0,12 0,41 ±0,14 0,32 ±0,10 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. 0,05 ±0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur .. .. 0,16 ±0,11 0,06 ±0,03 .. .. 0,06 ±0,06 0,04 ±0,04 
Social samvaro 0,48 ±0,15 1,42 ±0,24 1,04 ±0,14 0,50 ±0,18 1,09 ±0,19 0,55 ±0,15 
TV och radio 1,54 ±0,23 2,41 ±0,29 2,07 ±0,22 1,39 ±0,20 2,55 ±0,41 2,01 ±0,21 
Läsning 0,15 ±0,07 0,20 ±0,08 0,16 ±0,06 0,10 ±0,05 0,11 ±0,06 0,10 ±0,04 
Hobbies 1,11 ±0,15 2,00 ±0,24 1,25 ±0,15 0,52 ±0,19 1,24 ±0,28 1,01 ±0,17 
Övrig fri tid 0,09 ±0,06 0,18 ±0,11 0,12 ±0,07 0,29 ±0,16 0,30 ±0,18 0,29 ±0,15 
Resor i sb med fri tid 0,21 ±0,06 0,53 ±0,14 0,30 ±0,06 0,41 ±0,22 0,43 ±0,16 0,42 ±0,16 
Fri tid, totalt 5,23 ±0,33 8,59 ±0,37 6,25 ±0,29 5,15 ±0,42 7,40 ±0,46 5,56 ±0,32 

Övrigt, okodbart 0,06 ±0,05 0,10 ±0,08 0,07 ±0,05 0,02 ±0,01 0,03 ±0,02 0,02 ±0,01 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

296 

     

208 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 6,14 ±0,36 1,21 ±0,31 4,50 ±0,27 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 0,43 ±0,08 0,07 ±0,04 0,33 ±0,06 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 6,58 ±0,56 1,28 ±0,28 5,24 ±0,40 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 0,59 ±0,10 1,51 ±0,15 1,14 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,26 ±0,05 0,37 ±0,05 0,29 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,10 ±0,02 0,18 ±0,04 0,12 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,18 ±0,05 0,42 ±0,10 0,25 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,03 ±0,01 0,10 ±0,05 0,05 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 0,38 ±0,13 0,46 ±0,14 0,40 ±0,11 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 1,27 ±0,13 1,55 ±0,16 1,35 ±0,12 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 0,55 ±0,10 0,55 ±0,10 0,55 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,01 ±0,01 .. .. 0,01 ±0,01 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 0,19 ±0,06 0,46 ±0,10 0,27 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,02 ±0,01 0,03 ±0,02 0,02 ±0,01 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 0,05 ±0,02 0,03 ±0,02 0,04 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,03 ±0,02 0,04 ±0,04 0,03 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,02 ±0,02 0,04 ±0,03 0,02 ±0,01 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,04 ±0,04 0,08 ±0,05 0,05 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,19 ±0,06 0,30 ±0,09 0,22 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,09 ±0,05 0,06 ±0,03 0,08 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,29 ±0,05 0,36 ±0,09 0,31 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 4,07 ±0,33 5,53 ±0,47 4,37 ±0,27 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 8,06 ±0,14 9,19 ±0,15 8,27 ±0,12 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,03 ±0,07 1,49 ±0,09 1,16 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 0,01 ±0,01 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,10 ±0,18 11,09 ±0,18 9,44 ±0,14 .. .. .. .. .. .. 

Studier 0,05 ±0,05 .. .. 0,05 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 0,06 ±0,06 .. .. 0,06 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,23 ±0,10 0,22 ±0,06 0,22 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,03 ±0,03 .. .. 0,04 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,03 ±0,03 0,08 ±0,05 0,04 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 0,38 ±0,13 1,02 ±0,13 0,45 ±0,10 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 1,31 ±0,13 2,02 ±0,16 1,39 ±0,11 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,14 ±0,04 0,13 ±0,04 0,13 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 0,29 ±0,08 0,43 ±0,10 0,33 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,05 ±0,03 0,09 ±0,04 0,06 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,11 ±0,04 0,31 ±0,09 0,17 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 3,35 ±0,22 5,17 ±0,24 4,04 ±0,18 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart 0,04 ±0,02 0,07 ±0,04 0,05 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 

    

387 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,20 ±0,36 0,57 ±0,23 5,31 ±0,26 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 0,52 ±0,11 0,08 ±0,04 0,39 ±0,08 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,11 ±1,00 1,05 ±0,15 6,10 ±0,44 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 0,54 ±0,09 1,31 ±0,11 1,05 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,22 ±0,04 0,37 ±0,05 0,27 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,10 ±0,02 0,13 ±0,03 0,11 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,14 ±0,04 0,28 ±0,07 0,18 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,04 ±0,03 0,06 ±0,02 0,05 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 0,36 ±0,12 1,07 ±0,19 0,45 ±0,11 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 0,21 ±0,06 0,27 ±0,09 0,23 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 0,09 ±0,03 0,08 ±0,03 0,09 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,01 ±0,01 .. .. 0,02 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 0,01 ±0,01 0,02 ±0,02 0,01 ±0,01 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,03 ±0,02 0,02 ±0,01 0,03 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 0,01 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,04 ±0,03 0,09 ±0,06 0,05 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,02 ±0,02 0,02 ±0,02 0,02 ±0,01 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,03 ±0,03 0,13 ±0,07 0,06 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,18 ±0,06 0,24 ±0,06 0,20 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,04 ±0,02 0,05 ±0,02 0,05 ±0,01 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,31 ±0,07 0,41 ±0,11 0,34 ±0,06 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 2,47 ±0,24 4,28 ±0,33 3,16 ±0,18 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 7,53 ±0,17 9,51 ±0,16 8,27 ±0,13 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,11 ±0,08 2,02 ±0,10 1,26 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,04 ±0,18 11,53 ±0,18 9,52 ±0,15 .. .. .. .. .. .. 

Studier 0,03 ±0,03 .. .. 0,03 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 0,04 ±0,03 .. .. 0,04 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
  



Nu för tiden Bilagor 

Statistiska centralbyrån 181 

Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,20 ±0,09 0,47 ±0,11 0,28 ±0,08 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,07 ±0,06 0,11 ±0,07 0,08 ±0,06 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur .. .. 0,12 ±0,06 0,06 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 0,34 ±0,11 1,03 ±0,16 0,42 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 1,42 ±0,13 2,27 ±0,17 1,55 ±0,11 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,11 ±0,03 0,19 ±0,05 0,13 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 0,25 ±0,06 0,36 ±0,08 0,28 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,08 ±0,03 0,13 ±0,04 0,10 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,11 ±0,05 0,38 ±0,11 0,19 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 3,44 ±0,25 6,27 ±0,27 4,30 ±0,22 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart .. .. 0,04 ±0,03 0,08 ±0,08 .. .. .. .. .. .. 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 

    

445 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 6,28 ±0,36 1,02 ±0,24 4,55 ±0,28 4,26 ±0,55 0,50 ±0,26 3,24 ±0,40 
Arbetsresor 0,38 ±0,06 0,04 ±0,04 0,29 ±0,05 0,31 ±0,11 0,09 ±0,06 0,25 ±0,08 
Förvärvsarbete, 
totalt 7,06 ±0,48 1,06 ±0,23 5,23 ±0,34 4,57 ±1,01 0,59 ±0,24 3,49 ±0,44 

Hushållsarbete 0,55 ±0,08 1,20 ±0,10 1,02 ±0,07 1,15 ±0,14 1,32 ±0,18 1,20 ±0,13 
därav  Matlagning 0,22 ±0,04 0,30 ±0,05 0,24 ±0,03 0,29 ±0,05 0,30 ±0,05 0,29 ±0,04 

Diskning, 
avdukning 0,08 ±0,02 0,11 ±0,02 0,09 ±0,02 0,11 ±0,03 0,12 ±0,03 0,11 ±0,03 
Städning av 
bostaden 0,16 ±0,04 0,26 ±0,06 0,19 ±0,03 0,18 ±0,06 0,21 ±0,07 0,19 ±0,05 
Tvätt, 
strykning 0,03 ±0,03 0,03 ±0,02 0,03 ±0,02 0,06 ±0,03 0,12 ±0,06 0,08 ±0,03 

Underhållsarbete 0,53 ±0,13 1,12 ±0,12 0,58 ±0,11 0,35 ±0,17 0,46 ±0,17 0,38 ±0,15 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,08 ±0,05 0,20 ±0,09 0,12 ±0,04 0,13 ±0,12 0,12 ±0,09 0,13 ±0,09 
Inköp av varor och 
tjänster 0,18 ±0,04 0,24 ±0,05 0,20 ±0,03 0,26 ±0,08 0,22 ±0,09 0,25 ±0,07 
Annat hemarbete 0,11 ±0,03 0,09 ±0,04 0,10 ±0,03 0,09 ±0,05 0,05 ±0,03 0,08 ±0,04 
Resor i samband 
med hemarbete 0,22 ±0,05 0,38 ±0,08 0,27 ±0,04 0,32 ±0,11 0,35 ±0,12 0,33 ±0,08 
Hemarbete, totalt 2,48 ±0,23 4,04 ±0,27 3,09 ±0,17 3,13 ±0,36 3,32 ±0,37 3,18 ±0,28 

Personlig omvårdnad 8,07 ±0,11 9,25 ±0,14 8,29 ±0,10 8,21 ±0,23 9,38 ±0,22 8,43 ±0,20 
Måltider 1,19 ±0,08 1,52 ±0,08 1,29 ±0,07 1,16 ±0,11 1,37 ±0,11 1,22 ±0,09 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,27 ±0,14 11,18 ±0,16 9,58 ±0,12 9,38 ±0,27 11,15 ±0,24 10,06 ±0,23 

Studier .. .. .. .. 0,03 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Studier, totalt .. .. 0,03 ±0,03 0,03 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,28 ±0,07 0,53 ±0,11 0,35 ±0,06 0,42 ±0,20 0,54 ±0,18 0,46 ±0,18 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,05 ±0,04 0,06 ±0,05 0,06 ±0,03 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,02 ±0,02 0,07 ±0,04 0,03 ±0,02 .. .. .. .. 0,05 ±0,04 
Social samvaro 0,28 ±0,08 0,45 ±0,10 0,33 ±0,07 0,47 ±0,16 1,03 ±0,20 0,52 ±0,13 
TV och radio 1,53 ±0,13 3,10 ±0,18 2,15 ±0,12 2,26 ±0,21 3,19 ±0,28 2,41 ±0,20 
Läsning 0,27 ±0,07 0,39 ±0,07 0,30 ±0,06 0,27 ±0,08 0,35 ±0,12 0,29 ±0,08 
Hobbies 0,32 ±0,07 0,42 ±0,08 0,35 ±0,07 0,36 ±0,12 0,55 ±0,15 0,41 ±0,11 
Övrig fri tid 0,15 ±0,06 0,24 ±0,06 0,18 ±0,05 0,22 ±0,10 0,27 ±0,10 0,23 ±0,08 
Resor i sb med fri tid 0,17 ±0,06 0,34 ±0,07 0,22 ±0,05 0,28 ±0,16 0,30 ±0,09 0,29 ±0,12 
Fri tid, totalt 4,28 ±0,22 7,21 ±0,23 5,18 ±0,18 5,51 ±0,39 8,04 ±0,41 6,29 ±0,33 

Övrigt, okodbart 0,08 ±0,05 0,09 ±0,06 0,08 ±0,04 .. .. 0,04 ±0,02 .. .. 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

524 

     

199 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 0,39 ±0,18 0,13 ±0,08 0,32 ±0,14 1,12 ±0,51 0,16 ±0,12 0,56 ±0,37 
Arbetsresor 0,04 ±0,02 .. .. 0,03 ±0,02 0,09 ±0,07 .. .. 0,07 ±0,05 
Förvärvsarbete, 
totalt 0,43 ±0,11 0,16 ±0,08 0,35 ±0,08 1,21 ±0,36 0,18 ±0,13 1,03 ±0,26 

Hushållsarbete 1,16 ±0,10 1,23 ±0,13 1,18 ±0,09 1,25 ±0,23 1,31 ±0,25 1,26 ±0,19 
därav  Matlagning 0,28 ±0,04 0,30 ±0,06 0,29 ±0,04 0,29 ±0,08 0,38 ±0,10 0,32 ±0,07 

Diskning, 
avdukning 0,13 ±0,03 0,14 ±0,03 0,13 ±0,03 0,10 ±0,05 0,14 ±0,06 0,11 ±0,04 
Städning av 
bostaden 0,24 ±0,07 0,23 ±0,07 0,24 ±0,05 0,26 ±0,11 0,27 ±0,15 0,26 ±0,08 
Tvätt, 
strykning 0,02 ±0,01 .. .. 0,02 ±0,01 .. .. 0,02 ±0,02 0,04 ±0,04 

Underhållsarbete 1,14 ±0,15 0,45 ±0,12 1,06 ±0,12 0,28 ±0,17 0,23 ±0,12 0,26 ±0,13 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,18 ±0,10 0,23 ±0,11 0,19 ±0,08 0,17 ±0,16 .. .. 0,15 ±0,14 
Inköp av varor och 
tjänster 0,36 ±0,07 0,17 ±0,06 0,30 ±0,06 0,28 ±0,12 0,14 ±0,08 0,24 ±0,09 
Annat hemarbete 0,17 ±0,05 0,08 ±0,03 0,14 ±0,03 0,10 ±0,06 0,07 ±0,05 0,09 ±0,05 
Resor i samband 
med hemarbete 0,49 ±0,09 0,25 ±0,07 0,43 ±0,07 0,42 ±0,31 0,15 ±0,06 0,34 ±0,22 
Hemarbete, totalt 4,30 ±0,31 3,20 ±0,27 4,10 ±0,23 3,30 ±0,47 2,39 ±0,35 3,15 ±0,35 

Personlig omvårdnad 9,04 ±0,15 9,31 ±0,14 9,11 ±0,13 9,09 ±0,43 9,13 ±0,21 9,10 ±0,34 
Måltider 2,08 ±0,10 2,17 ±0,09 2,11 ±0,08 1,55 ±0,22 1,50 ±0,13 1,54 ±0,17 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 11,12 ±0,18 11,47 ±0,18 11,22 ±0,16 11,04 ±0,41 11,04 ±0,26 11,04 ±0,33 

Studier .. .. 0,02 ±0,02 0,02 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Studier, totalt .. .. 0,02 ±0,02 0,02 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:7a (forts.) 

 Män 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 0,44 ±0,11 0,48 ±0,09 0,45 ±0,09 0,39 ±0,23 0,34 ±0,19 0,38 ±0,21 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,11 ±0,09 0,06 ±0,04 0,09 ±0,07 .. .. .. .. 0,09 ±0,09 
Underhållning, kultur .. .. 0,06 ±0,05 0,03 ±0,02 0,02 ±0,02 .. .. 0,02 ±0,02 
Social samvaro 0,42 ±0,14 0,56 ±0,13 0,46 ±0,11 0,49 ±0,21 1,27 ±0,30 1,00 ±0,20 
TV och radio 2,52 ±0,16 3,36 ±0,17 3,05 ±0,14 3,14 ±0,41 4,39 ±0,45 3,38 ±0,32 
Läsning 1,01 ±0,10 0,54 ±0,08 0,59 ±0,08 0,55 ±0,18 1,03 ±0,22 0,57 ±0,18 
Hobbies 0,44 ±0,11 0,51 ±0,11 0,46 ±0,10 0,48 ±0,19 0,44 ±0,23 0,47 ±0,18 
Övrig fri tid 0,38 ±0,07 0,36 ±0,07 0,37 ±0,06 0,51 ±0,19 0,41 ±0,20 0,48 ±0,18 
Resor i sb med fri tid 0,27 ±0,09 0,32 ±0,09 0,28 ±0,07 0,25 ±0,12 0,37 ±0,20 0,29 ±0,12 
Fri tid, totalt 7,19 ±0,27 8,25 ±0,21 7,38 ±0,22 7,55 ±0,58 9,51 ±0,38 8,28 ±0,46 

Övrigt, okodbart 0,13 ±0,09 0,10 ±0,06 0,12 ±0,08 0,09 ±0,07 0,07 ±0,05 0,09 ±0,05 
Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

538 

     

136 
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Tabell B:8a 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön och 
familjecykel. Procent med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–84 
år. Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 Kvinnor 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 62 ±10 23 ±8 51 ±8 67 ±9 20 ±8 53 ±7 
Arbetsresor 57 ±10 12 ±6 44 ±8 59 ±9 15 ±7 46 ±7 
Förvärvsarbete, 
totalt 63 ±11 23 ±7 52 ±8 67 ±11 20 ±6 53 ±8 

Hushållsarbete 88 ±6 93 ±5 90 ±5 90 ±5 87 ±6 89 ±4 
därav  Matlagning 72 ±9 67 ±9 71 ±7 76 ±8 66 ±9 74 ±6 

Diskning, 
avdukning 50 ±10 59 ±10 53 ±8 45 ±9 45 ±9 45 ±7 
Städning av 
bostaden 52 ±10 67 ±9 57 ±8 54 ±9 57 ±9 55 ±8 
Tvätt, 
strykning 14 ±7 27 ±9 17 ±5 20 ±8 25 ±8 22 ±6 

Underhållsarbete 23 ±8 30 ±9 25 ±7 32 ±9 34 ±9 32 ±8 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 7 ±5 17 ±8 10 ±4 4 ±4 12 ±6 6 ±3 
Inköp av varor och 
tjänster 57 ±10 63 ±10 58 ±8 49 ±9 56 ±9 51 ±7 
Annat hemarbete 20 ±8 16 ±7 19 ±6 24 ±8 15 ±6 21 ±6 
Resor i samband 
med hemarbete 50 ±10 54 ±10 51 ±8 48 ±9 56 ±9 50 ±7 
Hemarbete, totalt 96 ±14 98 ±14 96 ±11 95 ±13 95 ±13 95 ±10 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 97 ±3 98 ±3 98 ±2 97 ±3 99 ±2 98 ±2 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 4 ±3 2 ±2 .. .. 3 ±3 1 ±1 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 28 ±9 20 ±8 26 ±8 19 ±7 10 ±6 16 ±6 
Resor i samband 
med studier 16 ±7 .. .. 12 ±5 12 ±6 0 ±0 9 ±4 
Studier, totalt 28 ±9 20 ±8 26 ±8 19 ±7 10 ±6 16 ±6 
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Tabell B:8a (forts.) 
 
 
 

 Kvinnor 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 35 ±9 43 ±10 37 ±8 33 ±9 38 ±9 34 ±7 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. 5 ±4 3 ±3 .. .. 2 ±2 3 ±3 
Underhållning, kultur 6 ±5 5 ±5 6 ±3 6 ±4 12 ±6 8 ±4 
Social samvaro 72 ±9 77 ±8 73 ±7 62 ±9 73 ±8 65 ±7 
TV och radio 75 ±8 78 ±8 76 ±7 72 ±8 79 ±8 74 ±6 
Läsning 34 ±9 28 ±9 32 ±8 31 ±8 40 ±9 34 ±8 
Hobbies 61 ±10 69 ±9 63 ±7 62 ±9 62 ±9 62 ±8 
Övrig fri tid 23 ±9 28 ±9 24 ±7 28 ±8 35 ±9 30 ±7 
Resor i sb med fri tid 53 ±10 71 ±9 58 ±8 39 ±9 56 ±9 44 ±7 
Fri tid, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 98 ±2 100 ±0 99 ±2 

Övrigt, okodbart 17 ±7 16 ±7 17 ±6 14 ±6 18 ±7 15 ±5 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

204 

     

264 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
"n.a." anger att skattning ej kan förekomma. 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 57 ±7 24 ±6 47 ±6 60 ±19 15 ±11 47 ±14 
Arbetsresor 52 ±7 9 ±4 39 ±6 53 ±19 12 ±11 41 ±14 
Förvärvsarbete, 
totalt 57 ±8 24 ±5 47 ±6 60 ±21 17 ±11 48 ±15 

Hushållsarbete 94 ±3 97 ±3 95 ±3 95 ±7 96 ±6 95 ±6 
därav  Matlagning 85 ±5 86 ±5 85 ±4 85 ±11 93 ±8 87 ±9 

Diskning, 
avdukning 62 ±7 71 ±6 64 ±6 61 ±19 71 ±19 64 ±17 
Städning av 
bostaden 71 ±7 74 ±7 72 ±5 73 ±17 80 ±14 75 ±13 
Tvätt, 
strykning 40 ±7 46 ±7 42 ±5 39 ±19 50 ±20 42 ±13 

Underhållsarbete 19 ±6 28 ±6 22 ±5 22 ±15 34 ±15 25 ±13 
Omsorg om egna 
barn 95 ±3 94 ±3 95 ±3 89 ±13 80 ±16 87 ±9 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn 93 ±4 91 ±4 92 ±3 89 ±13 67 ±19 83 ±13 

Hjälp med 
läxläsning 3 ±3 .. .. 3 ±2 14 ±14 .. .. 13 ±10 
Lek med barn 43 ±7 50 ±7 45 ±6 30 ±18 42 ±19 33 ±13 
Samtal med 
barn 23 ±6 15 ±5 21 ±5 .. .. 23 ±17 13 ±8 
Högläsning för 
barn 19 ±6 16 ±5 18 ±5 .. .. 14 ±12 8 ±6 
Föräldramöten 
m.m. 3 ±3 0 ±0 2 ±2 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Närvaro vid 
barns aktiv. 5 ±3 6 ±3 5 ±2 .. .. .. .. 7 ±7 
Annan omsorg 
om barn 12 ±5 12 ±5 12 ±4 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 10 ±5 11 ±4 10 ±3 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 50 ±7 57 ±7 52 ±6 59 ±19 58 ±20 58 ±13 
Annat hemarbete 26 ±6 21 ±6 25 ±5 25 ±16 27 ±17 25 ±12 
Resor i samband 
med hemarbete 75 ±6 65 ±7 72 ±5 84 ±15 58 ±20 76 ±12 
Hemarbete, totalt 99 ±9 99 ±11 99 ±7 100 ±25 96 ±32 99 ±20 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 98 ±2 100 ±0 99 ±1 98 ±3 100 ±0 99 ±2 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 2 ±2 1 ±1 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 7 ±4 4 ±3 6 ±3 20 ±16 .. .. 18 ±15 
Resor i samband 
med studier 4 ±3 .. .. 3 ±2 .. .. 0 ±0 .. .. 
Studier, totalt 8 ±4 4 ±3 7 ±3 20 ±16 .. .. 18 ±15 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 31 ±7 36 ±7 32 ±5 23 ±17 39 ±18 28 ±15 
Föreningsverksamhet 
m.m. 3 ±2 6 ±3 4 ±2 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Underhållning, kultur 3 ±2 9 ±4 5 ±2 0 ±0 .. .. .. .. 
Social samvaro 65 ±7 75 ±6 68 ±6 59 ±19 76 ±15 64 ±16 
TV och radio 77 ±6 80 ±6 78 ±5 80 ±14 70 ±16 77 ±12 
Läsning 31 ±7 38 ±7 33 ±6 28 ±17 47 ±19 33 ±14 
Hobbies 46 ±7 52 ±7 48 ±6 48 ±19 64 ±15 53 ±15 
Övrig fri tid 25 ±6 35 ±7 28 ±5 33 ±19 29 ±17 32 ±14 
Resor i sb med fri tid 29 ±7 50 ±7 35 ±5 19 ±14 46 ±19 27 ±11 
Fri tid, totalt 99 ±1 99 ±2 99 ±1 98 ±4 100 ±0 99 ±3 

Övrigt, okodbart 21 ±6 26 ±6 23 ±5 29 ±18 22 ±15 27 ±14 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

478 

     

71 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 74 ±6 28 ±6 61 ±5 75 ±9 34 ±10 63 ±7 
Arbetsresor 69 ±6 17 ±5 54 ±5 68 ±10 25 ±10 56 ±7 
Förvärvsarbete, 
totalt 74 ±8 28 ±5 61 ±6 75 ±14 35 ±9 64 ±11 

Hushållsarbete 94 ±3 96 ±3 94 ±2 94 ±6 94 ±8 94 ±5 
därav  Matlagning 81 ±5 85 ±5 82 ±4 80 ±10 81 ±10 80 ±8 

Diskning, 
avdukning 61 ±7 69 ±6 63 ±6 57 ±11 63 ±11 59 ±9 
Städning av 
bostaden 61 ±7 75 ±6 65 ±5 69 ±10 74 ±9 71 ±8 
Tvätt, 
strykning 47 ±7 50 ±7 48 ±5 39 ±11 41 ±11 39 ±8 

Underhållsarbete 35 ±7 45 ±7 38 ±6 37 ±10 37 ±10 37 ±9 
Omsorg om egna 
barn 65 ±6 52 ±7 61 ±5 58 ±11 48 ±10 55 ±9 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn 55 ±7 36 ±7 49 ±6 44 ±11 34 ±10 41 ±9 

Hjälp med 
läxläsning 10 ±4 9 ±4 10 ±3 5 ±4 .. .. 5 ±4 
Lek med barn 4 ±2 9 ±4 5 ±2 .. .. .. .. 4 ±4 
Samtal med 
barn 19 ±5 15 ±4 18 ±4 27 ±9 18 ±8 25 ±7 
Högläsning för 
barn 4 ±3 4 ±3 4 ±2 3 ±2 2 ±2 3 ±2 
Föräldramöten 
m.m. 3 ±2 0 ±0 2 ±2 .. .. 0 ±0 .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 4 ±3 4 ±2 4 ±2 4 ±3 2 ±2 3 ±2 
Annan omsorg 
om barn 6 ±3 5 ±3 6 ±3 10 ±6 9 ±6 10 ±5 

Omsorg om andra 7 ±4 8 ±4 7 ±3 5 ±4 13 ±7 7 ±3 
Inköp av varor och 
tjänster 55 ±7 55 ±7 55 ±5 64 ±11 57 ±12 62 ±9 
Annat hemarbete 29 ±6 24 ±6 28 ±5 21 ±9 21 ±8 21 ±7 
Resor i samband 
med hemarbete 69 ±6 59 ±7 66 ±5 65 ±11 59 ±11 64 ±9 
Hemarbete, totalt 99 ±10 98 ±8 99 ±7 95 ±17 94 ±14 95 ±13 

Personlig omvårdnad 100 ±0 99 ±1 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 97 ±2 98 ±2 98 ±2 98 ±3 100 ±0 98 ±2 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 5 ±3 2 ±1 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 99 ±1 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 6 ±3 4 ±3 5 ±3 5 ±5 .. .. 4 ±4 
Resor i samband 
med studier 3 ±2 .. .. 3 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 6 ±3 4 ±3 5 ±3 5 ±5 .. .. 4 ±4 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 40 ±7 46 ±7 42 ±6 38 ±10 58 ±11 43 ±8 
Föreningsverksamhet 
m.m. 3 ±2 4 ±3 3 ±2 3 ±3 5 ±5 4 ±2 
Underhållning, kultur 5 ±3 7 ±3 6 ±2 .. .. 4 ±3 3 ±2 
Social samvaro 57 ±7 67 ±6 60 ±5 59 ±11 59 ±11 59 ±9 
TV och radio 79 ±6 83 ±5 80 ±5 78 ±9 80 ±8 79 ±7 
Läsning 44 ±7 47 ±7 44 ±6 40 ±10 53 ±11 44 ±8 
Hobbies 47 ±7 54 ±7 49 ±6 65 ±10 61 ±10 64 ±8 
Övrig fri tid 24 ±6 31 ±6 26 ±5 23 ±9 35 ±10 27 ±7 
Resor i sb med fri tid 33 ±7 44 ±7 36 ±5 39 ±10 51 ±11 42 ±9 
Fri tid, totalt 99 ±1 99 ±1 99 ±1 98 ±3 100 ±0 99 ±2 

Övrigt, okodbart 20 ±6 25 ±6 21 ±5 24 ±10 14 ±7 21 ±8 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

567 

     

256 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 61 ±6 21 ±5 50 ±5 72 ±8 20 ±7 57 ±6 
Arbetsresor 52 ±6 12 ±4 41 ±5 65 ±9 7 ±4 48 ±6 
Förvärvsarbete, 
totalt 61 ±7 21 ±4 50 ±5 72 ±10 20 ±5 57 ±8 

Hushållsarbete 95 ±2 98 ±2 96 ±2 95 ±4 98 ±2 96 ±3 
därav  Matlagning 83 ±5 88 ±4 84 ±4 81 ±7 84 ±6 82 ±5 

Diskning, 
avdukning 66 ±6 77 ±5 69 ±5 57 ±9 68 ±8 60 ±7 
Städning av 
bostaden 66 ±6 75 ±5 69 ±5 62 ±8 74 ±8 65 ±7 
Tvätt, 
strykning 36 ±6 45 ±6 38 ±5 25 ±8 36 ±8 28 ±6 

Underhållsarbete 38 ±6 50 ±6 41 ±5 34 ±8 38 ±8 35 ±7 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 14 ±4 23 ±5 17 ±4 13 ±6 18 ±7 14 ±5 
Inköp av varor och 
tjänster 58 ±6 44 ±6 54 ±5 61 ±8 59 ±8 61 ±6 
Annat hemarbete 35 ±6 25 ±5 32 ±5 32 ±8 25 ±7 30 ±6 
Resor i samband 
med hemarbete 56 ±6 53 ±6 55 ±5 55 ±9 63 ±8 57 ±7 
Hemarbete, totalt 98 ±8 100 ±9 98 ±6 98 ±12 99 ±12 98 ±9 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 99 ±1 100 ±1 99 ±1 99 ±1 100 ±0 99 ±1 
Resor i sb med 
personliga behov 2 ±2 .. .. 2 ±1 0 ±0 .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 3 ±2 3 ±2 3 ±2 2 ±2 4 ±4 3 ±2 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
Studier, totalt 3 ±2 3 ±2 3 ±2 2 ±2 4 ±4 3 ±2 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 44 ±6 47 ±6 45 ±5 37 ±9 49 ±9 41 ±7 
Föreningsverksamhet 
m.m. 2 ±2 5 ±3 3 ±1 6 ±4 7 ±4 6 ±4 
Underhållning, kultur 4 ±2 8 ±4 5 ±2 .. .. 7 ±4 3 ±2 
Social samvaro 60 ±6 71 ±6 63 ±5 63 ±8 73 ±8 66 ±7 
TV och radio 84 ±4 86 ±4 85 ±4 78 ±7 83 ±7 79 ±6 
Läsning 60 ±6 56 ±6 59 ±5 56 ±9 58 ±8 56 ±7 
Hobbies 53 ±6 56 ±6 54 ±5 45 ±9 52 ±9 47 ±8 
Övrig fri tid 36 ±6 42 ±6 37 ±6 38 ±9 45 ±9 40 ±7 
Resor i sb med fri tid 25 ±5 46 ±6 31 ±5 34 ±8 55 ±9 40 ±6 
Fri tid, totalt 99 ±1 99 ±1 99 ±1 99 ±2 98 ±3 98 ±2 

Övrigt, okodbart 16 ±4 17 ±5 16 ±4 20 ±7 19 ±7 20 ±6 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

649 

     

279 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Kvinnor 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 13 ±6 8 ±5 11 ±4 10 ±7 8 ±6 10 ±5 
Arbetsresor 2 ±2 .. .. 2 ±2 .. .. .. .. 1 ±1 
Förvärvsarbete, 
totalt 14 ±5 8 ±2 12 ±3 10 ±4 8 ±2 10 ±3 

Hushållsarbete 99 ±1 99 ±2 99 ±1 98 ±3 100 ±0 99 ±2 
därav  Matlagning 91 ±5 96 ±4 93 ±4 94 ±5 85 ±8 92 ±4 

Diskning, 
avdukning 79 ±7 80 ±7 79 ±6 71 ±10 73 ±10 71 ±8 
Städning av 
bostaden 83 ±6 74 ±8 80 ±6 78 ±9 71 ±10 76 ±8 
Tvätt, 
strykning 43 ±9 20 ±7 36 ±7 26 ±10 24 ±9 25 ±8 

Underhållsarbete 45 ±9 38 ±9 43 ±7 33 ±10 36 ±10 34 ±9 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 23 ±7 19 ±7 21 ±6 19 ±9 18 ±8 19 ±7 
Inköp av varor och 
tjänster 51 ±9 33 ±8 46 ±7 56 ±11 29 ±9 48 ±8 
Annat hemarbete 31 ±8 24 ±7 29 ±7 36 ±11 21 ±9 31 ±9 
Resor i samband 
med hemarbete 55 ±9 37 ±8 50 ±7 59 ±11 38 ±10 53 ±8 
Hemarbete, totalt 100 ±11 100 ±13 100 ±8 98 ±15 100 ±15 99 ±12 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 100 ±0 99 ±2 100 ±1 99 ±2 100 ±0 99 ±2 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 2 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 3 ±3 .. .. 3 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. 0 ±0 .. .. .. .. 0 ±0 .. .. 
Studier, totalt 3 ±3 .. .. 3 ±2 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Kvinnor 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 56 ±9 52 ±9 55 ±7 48 ±11 52 ±11 49 ±8 
Föreningsverksamhet 
m.m. 6 ±4 5 ±4 6 ±3 .. .. 5 ±4 4 ±3 
Underhållning, kultur 6 ±4 5 ±3 5 ±3 5 ±5 .. .. 5 ±4 
Social samvaro 70 ±8 75 ±8 71 ±6 72 ±10 75 ±9 73 ±8 
TV och radio 93 ±4 92 ±4 93 ±3 92 ±6 97 ±3 93 ±4 
Läsning 81 ±7 76 ±8 79 ±6 82 ±8 72 ±10 79 ±7 
Hobbies 62 ±9 56 ±9 60 ±8 47 ±11 51 ±11 48 ±10 
Övrig fri tid 48 ±9 43 ±9 47 ±8 59 ±11 48 ±11 56 ±10 
Resor i sb med fri tid 36 ±8 42 ±9 37 ±7 41 ±11 41 ±11 41 ±9 
Fri tid, totalt 100 ±1 99 ±2 99 ±1 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Övrigt, okodbart 14 ±6 19 ±7 15 ±5 24 ±10 23 ±9 24 ±8 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

399 

     

192 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 61 ±8 18 ±7 49 ±7 66 ±11 18 ±8 52 ±8 
Arbetsresor 58 ±8 13 ±6 45 ±7 60 ±11 10 ±6 45 ±8 
Förvärvsarbete, 
totalt 61 ±9 18 ±6 49 ±7 66 ±12 20 ±6 53 ±9 

Hushållsarbete 64 ±8 72 ±8 66 ±7 82 ±8 83 ±8 82 ±6 
därav  Matlagning 52 ±9 57 ±9 53 ±7 63 ±10 68 ±10 64 ±8 

Diskning, 
avdukning 24 ±7 23 ±6 24 ±6 34 ±10 35 ±10 34 ±8 
Städning av 
bostaden 26 ±7 36 ±8 29 ±6 35 ±10 50 ±10 39 ±8 
Tvätt, 
strykning 8 ±4 11 ±5 9 ±3 10 ±6 11 ±7 10 ±5 

Underhållsarbete 9 ±5 15 ±6 11 ±4 28 ±10 35 ±10 30 ±8 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 6 ±4 8 ±5 7 ±3 5 ±5 12 ±7 7 ±4 
Inköp av varor och 
tjänster 40 ±8 52 ±9 44 ±7 52 ±11 58 ±10 53 ±9 
Annat hemarbete 9 ±5 9 ±5 9 ±4 11 ±6 14 ±7 12 ±5 
Resor i samband 
med hemarbete 43 ±8 51 ±9 46 ±7 45 ±11 56 ±10 48 ±8 
Hemarbete, totalt 81 ±11 86 ±11 82 ±9 91 ±14 92 ±15 91 ±11 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 93 ±4 96 ±3 94 ±3 95 ±5 99 ±3 96 ±3 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 5 ±4 .. .. .. .. 2 ±2 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 16 ±6 9 ±5 14 ±5 13 ±7 5 ±4 10 ±6 
Resor i samband 
med studier 13 ±6 3 ±3 10 ±4 7 ±5 .. .. 5 ±4 
Studier, totalt 16 ±6 10 ±5 14 ±5 13 ±7 5 ±4 10 ±6 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 37 ±8 38 ±8 37 ±7 31 ±10 43 ±10 35 ±8 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. 5 ±4 3 ±2 .. .. .. .. 3 ±3 
Underhållning, kultur 2 ±2 10 ±6 5 ±2 4 ±4 7 ±5 5 ±3 
Social samvaro 45 ±8 60 ±8 49 ±7 50 ±10 63 ±10 54 ±8 
TV och radio 72 ±8 81 ±7 74 ±6 77 ±9 81 ±8 78 ±7 
Läsning 22 ±7 28 ±8 24 ±6 21 ±8 23 ±9 21 ±7 
Hobbies 66 ±8 69 ±8 67 ±7 59 ±10 64 ±10 61 ±9 
Övrig fri tid 20 ±7 26 ±7 21 ±6 27 ±10 27 ±10 27 ±8 
Resor i sb med fri tid 44 ±8 56 ±8 47 ±7 36 ±10 53 ±11 41 ±8 
Fri tid, totalt 99 ±1 100 ±0 100 ±1 97 ±4 99 ±2 97 ±3 

Övrigt, okodbart 12 ±5 18 ±7 14 ±5 11 ±6 14 ±7 12 ±5 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

296 

     

208 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 80 ±6 25 ±7 64 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 70 ±8 13 ±6 54 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 80 ±10 25 ±6 64 ±7 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 82 ±6 90 ±5 84 ±5 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 64 ±8 76 ±7 67 ±6 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 47 ±8 58 ±8 50 ±7 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 42 ±8 67 ±7 49 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 16 ±6 22 ±7 18 ±5 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 37 ±8 43 ±8 39 ±7 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 88 ±5 88 ±5 88 ±4 .. .. .. .. .. .. 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn 83 ±6 80 ±6 83 ±5 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 5 ±4 2 ±2 4 ±3 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 33 ±7 54 ±8 39 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 8 ±4 8 ±4 8 ±3 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 20 ±7 10 ±5 17 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. .. 0 ±0 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 5 ±3 4 ±3 5 ±3 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 7 ±5 6 ±3 6 ±4 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 8 ±5 7 ±4 8 ±4 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 45 ±8 53 ±8 48 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 23 ±7 18 ±6 21 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 71 ±7 63 ±8 69 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 98 ±12 98 ±11 98 ±9 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 95 ±3 100 ±0 97 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 1 ±1 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 

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



Nu för tiden Bilagor 

Statistiska centralbyrån 199 

Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 21 ±6 32 ±8 25 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 2 ±2 5 ±4 3 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 4 ±3 5 ±3 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 52 ±8 60 ±8 54 ±7 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 79 ±6 83 ±7 80 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 33 ±8 32 ±7 33 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 48 ±8 55 ±8 50 ±7 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 16 ±6 19 ±6 17 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 21 ±6 44 ±8 28 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 98 ±3 98 ±2 98 ±2 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart 21 ±7 24 ±7 22 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 

    

387 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 84 ±6 22 ±6 66 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 76 ±7 14 ±5 58 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 84 ±10 25 ±5 67 ±7 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 86 ±5 91 ±4 87 ±4 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 69 ±7 75 ±7 71 ±6 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 46 ±8 48 ±7 46 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 39 ±7 51 ±8 42 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 10 ±5 19 ±6 13 ±4 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 42 ±7 53 ±7 45 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 42 ±7 37 ±7 41 ±6 .. .. .. .. .. .. 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn 31 ±7 24 ±6 29 ±6 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 5 ±3 4 ±3 5 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn .. .. 5 ±4 3 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 10 ±5 7 ±4 9 ±4 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 2 ±2 .. .. 2 ±1 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. .. 0 ±0 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 4 ±3 8 ±4 5 ±3 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 5 ±3 3 ±2 5 ±2 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 6 ±4 15 ±5 9 ±3 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 44 ±7 51 ±8 46 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 20 ±6 18 ±6 20 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 58 ±8 62 ±7 59 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 95 ±10 98 ±10 96 ±8 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 98 ±2 100 ±0 98 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 2 ±2 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 

Studier 5 ±3 3 ±3 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 5 ±3 4 ±3 4 ±2 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 27 ±7 47 ±7 33 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 6 ±4 8 ±4 6 ±4 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 4 ±3 12 ±5 6 ±3 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 47 ±8 55 ±7 50 ±6 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 84 ±5 86 ±5 85 ±4 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 31 ±7 41 ±7 34 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 47 ±8 54 ±7 49 ±6 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 22 ±6 28 ±7 24 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 24 ±7 52 ±7 32 ±5 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 97 ±2 99 ±2 98 ±2 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart 17 ±6 14 ±5 16 ±4 .. .. .. .. .. .. 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 

    

445 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 76 ±6 20 ±5 60 ±5 58 ±10 20 ±8 47 ±8 
Arbetsresor 67 ±7 6 ±3 49 ±5 51 ±10 13 ±7 40 ±8 
Förvärvsarbete, 
totalt 76 ±8 21 ±5 60 ±6 58 ±11 22 ±7 48 ±8 

Hushållsarbete 82 ±5 86 ±5 83 ±4 90 ±6 89 ±7 89 ±5 
därav  Matlagning 65 ±7 69 ±6 66 ±5 79 ±8 76 ±9 78 ±7 

Diskning, 
avdukning 39 ±7 43 ±7 40 ±6 49 ±10 49 ±10 49 ±9 
Städning av 
bostaden 42 ±7 51 ±7 45 ±5 51 ±10 47 ±10 50 ±8 
Tvätt, 
strykning 7 ±4 11 ±4 8 ±3 16 ±8 26 ±9 19 ±7 

Underhållsarbete 48 ±7 65 ±7 53 ±6 35 ±10 46 ±10 38 ±9 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 12 ±5 25 ±6 15 ±4 13 ±7 16 ±8 14 ±5 
Inköp av varor och 
tjänster 45 ±7 49 ±7 46 ±5 56 ±10 42 ±10 52 ±8 
Annat hemarbete 32 ±7 20 ±6 29 ±5 27 ±9 18 ±8 25 ±7 
Resor i samband 
med hemarbete 51 ±7 55 ±7 52 ±5 59 ±10 53 ±10 58 ±8 
Hemarbete, totalt 93 ±9 97 ±9 94 ±7 97 ±14 97 ±15 97 ±11 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 98 ±2 100 ±1 98 ±2 99 ±2 99 ±2 99 ±2 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. 1 ±1 .. .. .. .. 3 ±3 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 2 ±2 3 ±2 2 ±2 .. .. 5 ±5 .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Studier, totalt 2 ±2 3 ±2 2 ±2 .. .. 5 ±5 .. .. 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 37 ±7 51 ±7 41 ±6 37 ±10 50 ±10 41 ±8 
Föreningsverksamhet 
m.m. 4 ±3 5 ±3 5 ±2 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 2 ±2 6 ±3 3 ±2 .. .. 7 ±5 4 ±3 
Social samvaro 47 ±7 53 ±7 48 ±6 52 ±10 70 ±9 57 ±9 
TV och radio 88 ±4 94 ±3 90 ±3 87 ±7 91 ±6 88 ±5 
Läsning 54 ±7 60 ±7 55 ±6 54 ±10 47 ±10 52 ±9 
Hobbies 45 ±7 54 ±7 48 ±6 43 ±10 60 ±10 48 ±9 
Övrig fri tid 25 ±6 36 ±7 28 ±5 33 ±10 35 ±10 34 ±8 
Resor i sb med fri tid 26 ±6 47 ±7 32 ±5 28 ±9 49 ±10 34 ±8 
Fri tid, totalt 99 ±1 100 ±1 99 ±1 99 ±2 99 ±1 99 ±1 

Övrigt, okodbart 22 ±6 19 ±5 21 ±5 23 ±9 16 ±7 21 ±7 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

524 

     

199 
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Tabell B:8a (forts.)  

 Män 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 15 ±5 10 ±4 14 ±4 17 ±10 11 ±7 15 ±7 
Arbetsresor 7 ±4 2 ±2 6 ±3 14 ±10 .. .. 11 ±7 
Förvärvsarbete, 
totalt 16 ±5 10 ±4 14 ±3 17 ±6 11 ±5 15 ±5 

Hushållsarbete 84 ±6 85 ±6 84 ±5 89 ±10 92 ±8 90 ±7 
därav  Matlagning 69 ±7 68 ±7 69 ±7 73 ±13 87 ±9 77 ±9 

Diskning, 
avdukning 49 ±8 46 ±8 48 ±7 42 ±13 44 ±14 42 ±11 
Städning av 
bostaden 49 ±8 44 ±8 47 ±7 42 ±14 50 ±14 44 ±10 
Tvätt, 
strykning 6 ±3 3 ±2 5 ±2 6 ±6 8 ±6 7 ±5 

Underhållsarbete 60 ±8 45 ±8 56 ±6 36 ±13 34 ±12 35 ±11 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 18 ±6 19 ±6 18 ±5 15 ±10 .. .. 12 ±8 
Inköp av varor och 
tjänster 65 ±7 36 ±7 57 ±6 52 ±14 35 ±13 47 ±12 
Annat hemarbete 44 ±8 22 ±6 38 ±6 33 ±13 19 ±10 29 ±11 
Resor i samband 
med hemarbete 72 ±7 45 ±8 64 ±6 61 ±14 40 ±13 55 ±10 
Hemarbete, totalt 96 ±10 97 ±11 97 ±7 98 ±20 97 ±18 98 ±15 

Personlig omvårdnad 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Måltider 99 ±1 100 ±0 100 ±1 94 ±9 100 ±0 96 ±6 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0 ±0 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Studier 3 ±2 3 ±2 3 ±2 .. .. .. .. 1 ±1 
Resor i samband 
med studier .. .. 0 ±0 .. .. 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Studier, totalt 3 ±2 3 ±2 3 ±2 .. .. .. .. 1 ±1 
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Tabell B:8a (forts.) 

 Män 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 44 ±8 54 ±8 47 ±7 37 ±13 34 ±13 36 ±12 
Föreningsverksamhet 
m.m. 7 ±4 6 ±4 6 ±3 6 ±6 .. .. 5 ±4 
Underhållning, kultur 2 ±2 4 ±3 3 ±2 5 ±5 .. .. 5 ±4 
Social samvaro 47 ±8 50 ±8 47 ±7 46 ±14 67 ±14 52 ±12 
TV och radio 95 ±4 94 ±3 95 ±3 87 ±10 93 ±6 88 ±8 
Läsning 79 ±7 72 ±7 77 ±6 64 ±14 60 ±14 63 ±12 
Hobbies 52 ±8 51 ±8 52 ±7 42 ±13 42 ±14 42 ±12 
Övrig fri tid 59 ±8 55 ±8 58 ±7 63 ±13 52 ±14 60 ±12 
Resor i sb med fri tid 34 ±8 43 ±8 36 ±6 52 ±14 46 ±14 50 ±12 
Fri tid, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 95 ±9 100 ±0 97 ±6 

Övrigt, okodbart 21 ±7 20 ±7 21 ±6 17 ±10 19 ±10 17 ±8 
Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

538 

     

136 
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Tabell B:9a 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön och familjecykel. 
Timmar och minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. 
Befolkningen 20–84 år. Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 Kvinnor 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,28 ±0,42 4,45 ±1,42 6,42 ±0,43 7,33 ±0,46 5,01 ±1,30 6,49 ±0,41 
Arbetsresor 0,54 ±0,09 0,52 ±0,21 0,54 ±0,09 1,04 ±0,10 0,54 ±0,23 1,01 ±0,10 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,09 ±1,21 5,03 ±1,17 7,16 ±1,00 8,29 ±1,27 5,41 ±1,45 7,41 ±1,09 

Hushållsarbete 1,08 ±0,12 1,37 ±0,20 1,16 ±0,11 1,28 ±0,17 1,42 ±0,14 1,32 ±0,13 
därav  Matlagning 0,33 ±0,04 0,44 ±0,10 0,36 ±0,04 0,39 ±0,06 0,50 ±0,09 0,42 ±0,05 

Diskning, 
avdukning 0,21 ±0,04 0,24 ±0,05 0,22 ±0,04 0,20 ±0,04 0,26 ±0,05 0,21 ±0,03 
Städning av 
bostaden 0,37 ±0,10 0,41 ±0,10 0,39 ±0,07 0,46 ±0,15 0,47 ±0,11 0,46 ±0,11 
Tvätt, 
strykning 0,30 ±0,12 0,51 ±0,34 0,36 ±0,13 0,55 ±0,24 0,46 ±0,12 0,53 ±0,17 

Underhållsarbete 1,03 ±0,26 0,49 ±0,28 0,59 ±0,24 0,55 ±0,27 1,16 ±0,17 1,01 ±0,20 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 2,07 ±0,39 0,50 ±0,24 1,45 ±0,29 0,20 ±0,13 1,02 ±0,27 0,32 ±0,12 
Inköp av varor och 
tjänster 0,39 ±0,12 0,47 ±0,11 0,41 ±0,09 0,42 ±0,09 0,52 ±0,12 0,45 ±0,07 
Annat hemarbete 0,26 ±0,08 0,31 ±0,17 0,28 ±0,07 0,52 ±0,36 0,42 ±0,11 0,49 ±0,28 
Resor i samband 
med hemarbete 0,36 ±0,11 0,38 ±0,07 0,36 ±0,08 0,43 ±0,09 0,49 ±0,10 0,45 ±0,08 
Hemarbete, totalt 2,14 ±0,23 2,52 ±0,31 2,25 ±0,19 2,42 ±0,32 3,13 ±0,32 2,51 ±0,23 

Personlig omvårdnad 9,11 ±0,18 10,31 ±0,23 9,34 ±0,16 9,10 ±0,16 10,36 ±0,20 9,35 ±0,13 
Måltider 1,09 ±0,09 1,33 ±0,11 1,16 ±0,07 1,14 ±0,09 1,36 ±0,10 1,20 ±0,07 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,19 ±0,22 12,03 ±0,24 10,49 ±0,19 10,22 ±0,19 12,13 ±0,22 10,54 ±0,15 

Studier 4,36 ±0,53 2,47 ±1,01 4,05 ±0,46 4,54 ±1,02 2,39 ±1,07 4,15 ±0,42 
Resor i samband 
med studier 1,14 ±0,27 .. .. 1,28 ±0,29 1,22 ±0,39 0,00 ±0,00 0,59 ±0,28 
Studier, totalt 5,18 ±1,05 3,15 ±1,27 4,43 ±0,58 5,47 ±1,19 2,39 ±1,07 4,53 ±0,53 
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Tabell B:9a (forts.) 
 
 
 

 Kvinnor 

 Barnlösa 20-44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,26 ±0,15 1,49 ±0,22 1,33 ±0,13 1,20 ±0,18 1,31 ±0,25 1,23 ±0,14 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 1,23 ±0,31 1,25 ±0,32 1,24 ±0,24 1,25 ±1,00 1,58 ±0,37 1,34 ±0,47 
Social samvaro 1,26 ±0,21 2,40 ±0,28 1,47 ±0,18 1,09 ±0,17 2,01 ±0,30 1,24 ±0,15 
TV och radio 2,02 ±0,22 2,24 ±0,18 2,08 ±0,17 1,51 ±0,17 2,51 ±0,25 2,08 ±0,15 
Läsning 0,52 ±0,20 0,55 ±0,16 0,53 ±0,16 1,06 ±0,20 1,04 ±0,17 1,06 ±0,17 
Hobbies 1,09 ±0,13 1,17 ±0,14 1,11 ±0,11 1,06 ±0,11 1,35 ±0,21 1,14 ±0,10 
Övrig fri tid 0,55 ±0,26 0,50 ±0,18 0,53 ±0,21 1,06 ±0,33 1,12 ±0,20 1,08 ±0,25 
Resor i sb med fri tid 0,57 ±0,17 1,26 ±0,20 1,06 ±0,14 0,51 ±0,17 1,21 ±0,19 1,00 ±0,14 
Fri tid, totalt 4,52 ±0,32 7,17 ±0,39 5,34 ±0,28 4,19 ±0,32 7,09 ±0,35 5,08 ±0,26 

Övrigt, okodbart 0,25 ±0,14 0,20 ±0,05 0,24 ±0,10 .. .. 1,10 ±0,54 0,48 ±0,37 

Antal dagboksdagar 

    

204 

     

264 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen eller att antal observationer <10) för att 
redovisas. 
"n.a." anger att skattning ej kan förekomma. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,12 ±0,25 3,18 ±1,12 6,05 ±0,29 6,34 ±1,01 4,41 ±2,33 6,02 ±1,01 
Arbetsresor 0,57 ±0,08 0,58 ±0,16 0,58 ±0,08 0,47 ±0,17 .. .. 0,44 ±0,14 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,04 ±0,55 3,40 ±1,00 6,48 ±0,43 7,16 ±2,04 4,14 ±2,33 6,24 ±1,34 

Hushållsarbete 1,58 ±0,12 2,32 ±0,14 2,08 ±0,10 1,37 ±0,22 2,56 ±0,39 2,00 ±0,18 
därav  Matlagning 0,49 ±0,06 1,01 ±0,07 0,53 ±0,05 0,36 ±0,08 0,46 ±0,09 0,39 ±0,07 

Diskning, 
avdukning 0,27 ±0,03 0,34 ±0,05 0,29 ±0,03 0,25 ±0,04 0,32 ±0,07 0,27 ±0,04 
Städning av 
bostaden 0,48 ±0,08 1,01 ±0,08 0,52 ±0,07 0,40 ±0,11 1,23 ±0,28 0,53 ±0,12 
Tvätt, 
strykning 0,36 ±0,08 0,38 ±0,06 0,36 ±0,06 0,41 ±0,21 0,40 ±0,20 0,41 ±0,17 

Underhållsarbete 0,48 ±0,17 0,57 ±0,19 0,51 ±0,13 0,29 ±0,12 0,43 ±0,17 0,33 ±0,11 
Omsorg om egna 
barn 2,26 ±0,15 2,33 ±0,17 2,28 ±0,14 3,19 ±1,08 2,44 ±0,37 3,09 ±0,56 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 1,41 ±0,11 1,44 ±0,12 1,42 ±0,10 2,49 ±1,07 2,08 ±0,38 2,37 ±0,54 

Hjälp med 
läxläsning 0,30 ±0,12 .. .. 0,26 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 1,01 ±0,10 1,04 ±0,10 1,02 ±0,07 0,38 ±0,22 1,04 ±0,16 0,45 ±0,16 
Samtal med 
barn 0,24 ±0,06 0,36 ±0,16 0,27 ±0,07 .. .. 0,25 ±0,06 .. .. 
Högläsning för 
barn 0,22 ±0,03 0,27 ±0,06 0,23 ±0,03 .. .. 0,22 ±0,03 .. .. 
Föräldramöten 
m.m. 0,37 ±0,16 0,00 ±0,00 0,26 ±0,11 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Närvaro vid 
barns aktiv. 1,03 ±0,28 1,02 ±0,20 1,03 ±0,21 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,29 ±0,10 0,26 ±0,14 0,28 ±0,08 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,34 ±0,26 0,43 ±0,27 0,36 ±0,20 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,44 ±0,09 0,57 ±0,08 0,47 ±0,07 0,52 ±0,12 0,34 ±0,12 0,47 ±0,09 
Annat hemarbete 0,29 ±0,08 0,30 ±0,07 0,29 ±0,06 0,20 ±0,08 0,37 ±0,12 0,25 ±0,08 
Resor i samband 
med hemarbete 0,47 ±0,06 0,47 ±0,07 0,47 ±0,05 1,07 ±0,15 0,56 ±0,18 1,04 ±0,12 
Hemarbete, totalt 5,29 ±0,36 6,23 ±0,45 5,44 ±0,27 6,09 ±1,51 6,39 ±2,22 6,18 ±1,31 

Personlig omvårdnad 8,38 ±0,16 9,26 ±0,14 8,52 ±0,13 7,54 ±0,28 9,13 ±0,37 8,17 ±0,27 
Måltider 1,23 ±0,09 1,53 ±0,07 1,31 ±0,07 1,16 ±0,23 1,38 ±0,16 1,22 ±0,17 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,24 ±0,08 .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Personliga behov, 
totalt 10,00 ±0,17 11,20 ±0,17 10,23 ±0,14 9,09 ±0,31 10,51 ±0,40 9,38 ±0,28 

Studier 4,11 ±1,32 3,17 ±0,27 3,55 ±1,10 2,40 ±2,17 .. .. 3,11 ±1,46 
Resor i samband 
med studier 1,52 ±1,17 .. .. 1,29 ±0,55 .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Studier, totalt 4,48 ±2,07 3,18 ±0,27 4,22 ±1,34 2,46 ±2,22 .. .. 3,16 ±1,49 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,11 ±0,12 1,25 ±0,17 1,15 ±0,10 1,04 ±0,25 1,31 ±0,27 1,12 ±0,22 
Föreningsverksamhet 
m.m. 1,15 ±0,20 1,38 ±0,41 1,22 ±0,19 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Underhållning, kultur 1,34 ±0,54 1,23 ±0,29 1,31 ±0,40 0,00 ±0,00 0,46 ±0,10 .. .. 
Social samvaro 1,09 ±0,13 1,40 ±0,17 1,18 ±0,11 1,41 ±0,39 1,43 ±0,28 1,42 ±0,26 
TV och radio 1,38 ±0,11 2,05 ±0,13 1,46 ±0,10 1,30 ±0,23 2,13 ±0,42 1,42 ±0,20 
Läsning 0,42 ±0,09 0,33 ±0,06 0,39 ±0,06 0,45 ±0,09 0,48 ±0,19 0,46 ±0,09 
Hobbies 0,48 ±0,10 1,02 ±0,15 0,52 ±0,09 1,21 ±0,45 1,18 ±0,24 1,20 ±0,35 
Övrig fri tid 0,59 ±0,19 0,53 ±0,13 0,57 ±0,15 0,50 ±0,28 0,46 ±0,23 0,49 ±0,22 
Resor i sb med fri tid 0,50 ±0,09 1,09 ±0,12 0,56 ±0,08 0,37 ±0,34 0,48 ±0,21 0,40 ±0,26 
Fri tid, totalt 3,34 ±0,19 5,21 ±0,21 4,05 ±0,15 3,46 ±0,55 5,25 ±0,41 4,14 ±0,44 

Övrigt, okodbart 0,21 ±0,05 0,26 ±0,05 0,22 ±0,04 0,17 ±0,07 0,18 ±0,04 0,18 ±0,05 

Antal dagboksdagar 

    

478 

     

71 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,47 ±0,24 5,35 ±1,26 7,09 ±0,36 7,20 ±0,45 5,35 ±1,12 6,50 ±0,37 
Arbetsresor 0,53 ±0,07 0,57 ±0,27 0,54 ±0,09 0,55 ±0,11 0,39 ±0,09 0,50 ±0,08 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,36 ±1,00 6,10 ±1,01 7,54 ±0,46 8,10 ±1,38 5,55 ±1,27 7,32 ±1,14 

Hushållsarbete 1,48 ±0,12 2,31 ±0,13 2,00 ±0,09 1,43 ±0,17 2,20 ±0,21 1,54 ±0,14 
därav  Matlagning 0,44 ±0,05 0,58 ±0,06 0,48 ±0,04 0,36 ±0,05 0,52 ±0,07 0,41 ±0,04 

Diskning, 
avdukning 0,26 ±0,03 0,31 ±0,03 0,28 ±0,03 0,23 ±0,05 0,29 ±0,06 0,25 ±0,04 
Städning av 
bostaden 0,42 ±0,06 1,00 ±0,08 0,47 ±0,05 0,52 ±0,16 1,07 ±0,14 0,56 ±0,13 
Tvätt, 
strykning 0,38 ±0,08 0,42 ±0,06 0,39 ±0,06 0,36 ±0,10 0,36 ±0,09 0,36 ±0,08 

Underhållsarbete 1,02 ±0,15 1,11 ±0,14 1,05 ±0,12 1,08 ±0,24 1,11 ±0,17 1,09 ±0,19 
Omsorg om egna 
barn 0,49 ±0,08 1,00 ±0,10 0,52 ±0,07 1,03 ±0,13 1,00 ±0,16 1,02 ±0,10 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 0,29 ±0,04 0,34 ±0,07 0,30 ±0,04 0,38 ±0,11 0,33 ±0,11 0,36 ±0,08 

Hjälp med 
läxläsning 0,30 ±0,07 0,44 ±0,11 0,34 ±0,06 0,37 ±0,07 .. .. 0,34 ±0,06 
Lek med barn 0,27 ±0,16 0,47 ±0,17 0,33 ±0,13 .. .. 0,42 ±0,18 0,37 ±0,31 
Samtal med 
barn 0,27 ±0,07 0,27 ±0,06 0,27 ±0,05 0,37 ±0,13 0,46 ±0,16 0,40 ±0,11 
Högläsning för 
barn 0,19 ±0,05 0,22 ±0,11 0,20 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. 0,58 ±0,12 0,00 ±0,00 0,41 ±0,08 .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 1,10 ±0,28 1,27 ±0,33 1,15 ±0,25 1,08 ±0,39 .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,24 ±0,08 0,36 ±0,31 0,27 ±0,11 0,25 ±0,18 0,43 ±0,09 0,30 ±0,13 

Omsorg om andra 0,28 ±0,15 0,27 ±0,11 0,28 ±0,11 0,45 ±0,26 0,59 ±0,27 0,49 ±0,20 
Inköp av varor och 
tjänster 0,54 ±0,13 0,57 ±0,11 0,55 ±0,10 0,38 ±0,09 0,46 ±0,12 0,40 ±0,07 
Annat hemarbete 0,25 ±0,05 0,32 ±0,08 0,27 ±0,04 0,30 ±0,09 0,31 ±0,06 0,30 ±0,07 
Resor i samband 
med hemarbete 0,48 ±0,07 0,58 ±0,09 0,51 ±0,06 0,46 ±0,08 0,52 ±0,10 0,48 ±0,06 
Hemarbete, totalt 3,48 ±0,27 4,50 ±0,29 4,06 ±0,21 3,52 ±0,45 4,36 ±0,43 4,04 ±0,34 

Personlig omvårdnad 8,18 ±0,13 9,47 ±0,14 8,44 ±0,11 8,37 ±0,23 9,41 ±0,24 8,55 ±0,20 
Måltider 1,12 ±0,06 1,55 ±0,08 1,25 ±0,05 1,03 ±0,08 1,27 ±0,11 1,10 ±0,07 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 1,17 ±0,54 0,39 ±0,16 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,29 ±0,16 11,45 ±0,16 10,08 ±0,13 9,39 ±0,25 11,08 ±0,26 10,05 ±0,22 

Studier 2,59 ±1,05 2,35 ±0,44 2,52 ±0,50 .. .. .. .. 1,11 ±1,11 
Resor i samband 
med studier 1,48 ±1,41 .. .. 1,33 ±1,12 .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 3,56 ±1,47 2,51 ±0,51 3,37 ±1,21 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,11 ±0,11 1,18 ±0,10 1,13 ±0,08 1,25 ±0,31 1,41 ±0,23 1,30 ±0,23 
Föreningsverksamhet 
m.m. 1,18 ±0,25 2,07 ±0,44 1,32 ±0,24 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,58 ±0,24 2,20 ±0,36 1,21 ±0,20 .. .. 1,48 ±0,30 .. .. 
Social samvaro 1,16 ±0,15 1,39 ±0,15 1,23 ±0,12 0,57 ±0,12 1,38 ±0,25 1,08 ±0,12 
TV och radio 1,59 ±0,11 2,14 ±0,12 2,03 ±0,09 1,40 ±0,13 2,30 ±0,28 1,54 ±0,12 
Läsning 0,41 ±0,08 0,54 ±0,08 0,45 ±0,06 0,40 ±0,09 1,14 ±0,41 0,49 ±0,15 
Hobbies 0,58 ±0,12 1,03 ±0,09 0,59 ±0,09 1,14 ±0,15 1,17 ±0,23 1,15 ±0,14 
Övrig fri tid 0,45 ±0,14 0,57 ±0,13 0,49 ±0,12 1,53 ±1,15 0,55 ±0,20 1,37 ±0,54 
Resor i sb med fri tid 0,48 ±0,11 1,08 ±0,14 0,54 ±0,09 0,47 ±0,14 1,05 ±0,22 0,53 ±0,12 
Fri tid, totalt 4,04 ±0,20 5,40 ±0,21 4,32 ±0,17 4,25 ±0,34 6,26 ±0,43 5,00 ±0,28 

Övrigt, okodbart 0,37 ±0,14 0,32 ±0,12 0,36 ±0,13 0,29 ±0,07 0,21 ±0,06 0,27 ±0,05 

Antal dagboksdagar 

    

567 

     

256 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,31 ±0,29 5,19 ±1,11 6,53 ±0,30 7,39 ±0,38 4,03 ±1,32 6,38 ±0,38 
Arbetsresor 0,52 ±0,06 0,56 ±0,17 0,53 ±0,06 1,02 ±0,11 0,46 ±0,16 0,58 ±0,09 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,15 ±0,47 5,44 ±1,12 7,32 ±0,40 8,35 ±1,13 4,19 ±1,29 7,22 ±1,01 

Hushållsarbete 2,06 ±0,13 2,36 ±0,11 2,15 ±0,10 1,28 ±0,13 2,12 ±0,16 1,41 ±0,10 
därav  Matlagning 0,53 ±0,06 1,05 ±0,06 0,57 ±0,05 0,38 ±0,05 0,44 ±0,05 0,39 ±0,04 

Diskning, 
avdukning 0,25 ±0,03 0,33 ±0,03 0,27 ±0,03 0,22 ±0,03 0,27 ±0,05 0,24 ±0,03 
Städning av 
bostaden 0,52 ±0,10 0,55 ±0,07 0,53 ±0,08 0,47 ±0,10 1,03 ±0,13 0,52 ±0,08 
Tvätt, 
strykning 0,43 ±0,10 0,37 ±0,06 0,42 ±0,07 0,35 ±0,15 0,59 ±0,12 0,42 ±0,12 

Underhållsarbete 1,06 ±0,14 1,19 ±0,13 1,09 ±0,12 0,53 ±0,16 1,04 ±0,14 0,56 ±0,13 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 1,21 ±0,28 1,47 ±0,30 1,29 ±0,22 1,26 ±0,36 1,08 ±0,18 1,21 ±0,26 
Inköp av varor och 
tjänster 0,59 ±0,15 0,56 ±0,11 0,58 ±0,11 0,42 ±0,08 0,46 ±0,08 0,43 ±0,06 
Annat hemarbete 0,29 ±0,05 0,32 ±0,07 0,30 ±0,04 0,38 ±0,14 0,26 ±0,08 0,34 ±0,10 
Resor i samband 
med hemarbete 0,40 ±0,05 0,53 ±0,09 0,44 ±0,05 0,40 ±0,08 0,40 ±0,07 0,40 ±0,07 
Hemarbete, totalt 3,50 ±0,24 4,40 ±0,27 4,05 ±0,19 2,58 ±0,28 3,49 ±0,33 3,13 ±0,21 

Personlig omvårdnad 8,41 ±0,12 9,29 ±0,12 8,55 ±0,10 8,48 ±0,15 10,02 ±0,27 9,09 ±0,14 
Måltider 1,30 ±0,08 2,04 ±0,08 1,39 ±0,06 1,15 ±0,10 1,46 ±0,10 1,23 ±0,08 
Resor i sb med 
personliga behov 0,22 ±0,13 .. .. 0,20 ±0,10 0,00 ±0,00 .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,10 ±0,15 11,33 ±0,14 10,34 ±0,12 10,02 ±0,18 11,48 ±0,28 10,32 ±0,17 

Studier 2,10 ±1,33 1,11 ±0,29 1,53 ±1,08 .. .. 1,14 ±0,43 .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Studier, totalt 2,21 ±1,38 1,11 ±0,29 2,01 ±1,12 .. .. 1,14 ±0,43 .. .. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,15 ±0,11 1,28 ±0,15 1,19 ±0,09 1,13 ±0,14 1,16 ±0,12 1,14 ±0,12 
Föreningsverksamhet 
m.m. 1,17 ±0,21 3,46 ±2,20 2,00 ±0,43 1,20 ±0,40 4,24 ±1,56 2,13 ±0,46 
Underhållning, kultur 0,49 ±0,30 1,20 ±0,18 0,58 ±0,23 .. .. 2,25 ±0,40 .. .. 
Social samvaro 1,15 ±0,13 1,35 ±0,14 1,20 ±0,10 1,14 ±0,17 1,41 ±0,18 1,22 ±0,14 
TV och radio 2,11 ±0,14 2,35 ±0,13 2,18 ±0,12 2,10 ±0,16 2,57 ±0,20 2,23 ±0,15 
Läsning 0,51 ±0,06 1,10 ±0,09 0,57 ±0,06 0,48 ±0,09 1,07 ±0,13 0,53 ±0,08 
Hobbies 0,58 ±0,10 1,12 ±0,11 1,02 ±0,09 1,11 ±0,17 1,22 ±0,15 1,14 ±0,14 
Övrig fri tid 1,07 ±0,16 0,58 ±0,10 1,04 ±0,13 1,08 ±0,21 1,07 ±0,15 1,08 ±0,17 
Resor i sb med fri tid 1,10 ±0,20 1,01 ±0,08 1,08 ±0,14 0,49 ±0,13 1,17 ±0,16 0,57 ±0,11 
Fri tid, totalt 4,57 ±0,21 6,32 ±0,20 5,24 ±0,18 4,46 ±0,29 7,30 ±0,31 5,33 ±0,25 

Övrigt, okodbart 0,24 ±0,08 0,22 ±0,06 0,24 ±0,06 0,24 ±0,05 0,46 ±0,37 0,30 ±0,11 

Antal dagboksdagar 

    

649 

     

279 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Kvinnor 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 1,15 ±0,40 0,45 ±0,18 1,06 ±0,29 1,44 ±1,08 1,04 ±0,22 1,32 ±0,49 
Arbetsresor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 1,17 ±0,27 0,48 ±0,10 1,09 ±0,19 1,48 ±0,39 1,05 ±0,08 1,36 ±0,28 

Hushållsarbete 3,05 ±0,17 2,43 ±0,16 2,59 ±0,14 2,26 ±0,19 2,12 ±0,17 2,22 ±0,15 
därav  Matlagning 1,11 ±0,09 1,14 ±0,07 1,12 ±0,07 0,53 ±0,07 1,01 ±0,07 0,55 ±0,05 

Diskning, 
avdukning 0,42 ±0,06 0,42 ±0,06 0,42 ±0,05 0,34 ±0,06 0,32 ±0,05 0,34 ±0,04 
Städning av 
bostaden 0,57 ±0,09 0,42 ±0,08 0,53 ±0,07 0,59 ±0,15 0,53 ±0,15 0,58 ±0,13 
Tvätt, 
strykning 0,46 ±0,12 0,40 ±0,09 0,44 ±0,09 0,54 ±0,16 0,57 ±0,33 0,55 ±0,16 

Underhållsarbete 1,10 ±0,17 1,21 ±0,21 1,13 ±0,14 1,08 ±0,18 1,13 ±0,21 1,09 ±0,14 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 1,43 ±0,38 1,33 ±0,39 1,40 ±0,33 1,27 ±0,32 0,56 ±0,33 1,18 ±0,25 
Inköp av varor och 
tjänster 0,57 ±0,10 1,16 ±1,07 1,03 ±0,20 1,03 ±0,15 0,45 ±0,17 0,58 ±0,11 
Annat hemarbete 0,25 ±0,06 0,43 ±0,14 0,30 ±0,06 0,27 ±0,08 0,28 ±0,09 0,27 ±0,07 
Resor i samband 
med hemarbete 0,50 ±0,09 0,39 ±0,09 0,47 ±0,06 1,02 ±0,16 0,36 ±0,08 0,54 ±0,12 
Hemarbete, totalt 5,04 ±0,38 4,19 ±0,36 4,51 ±0,29 4,30 ±0,48 3,24 ±0,35 4,11 ±0,35 

Personlig omvårdnad 9,02 ±0,12 9,16 ±0,22 9,06 ±0,13 9,36 ±0,20 9,28 ±0,20 9,34 ±0,19 
Måltider 2,00 ±0,10 2,13 ±0,10 2,03 ±0,08 1,53 ±0,10 2,04 ±0,11 1,56 ±0,09 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 11,02 ±0,16 11,29 ±0,24 11,10 ±0,15 11,28 ±0,26 11,33 ±0,25 11,29 ±0,23 

Studier 2,27 ±1,41 .. .. 2,04 ±1,13 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Studier, totalt 3,01 ±2,10 .. .. 2,29 ±1,34 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Kvinnor 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,27 ±0,17 1,18 ±0,12 1,25 ±0,13 1,23 ±0,14 1,31 ±0,25 1,25 ±0,13 
Föreningsverksamhet 
m.m. 2,11 ±0,55 1,26 ±0,48 1,58 ±0,43 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 1,38 ±0,52 2,22 ±1,40 1,51 ±0,47 1,41 ±1,08 .. .. .. .. 
Social samvaro 1,26 ±0,19 1,42 ±0,18 1,31 ±0,14 1,16 ±0,19 1,35 ±0,18 1,22 ±0,16 
TV och radio 2,50 ±0,19 3,10 ±0,21 2,56 ±0,16 3,18 ±0,20 3,32 ±0,24 3,22 ±0,18 
Läsning 1,20 ±0,12 1,26 ±0,13 1,22 ±0,11 1,26 ±0,14 1,34 ±0,15 1,28 ±0,13 
Hobbies 1,24 ±0,12 1,24 ±0,16 1,24 ±0,10 1,21 ±0,22 1,41 ±0,25 1,27 ±0,19 
Övrig fri tid 0,59 ±0,10 1,13 ±0,25 1,03 ±0,12 1,23 ±0,34 1,39 ±0,29 1,27 ±0,29 
Resor i sb med fri tid 1,04 ±0,21 1,19 ±0,17 1,08 ±0,16 0,56 ±0,19 1,08 ±0,33 0,59 ±0,18 
Fri tid, totalt 7,32 ±0,27 8,07 ±0,27 7,42 ±0,23 7,47 ±0,37 8,48 ±0,32 8,04 ±0,32 

Övrigt, okodbart 0,54 ±0,33 0,34 ±0,12 0,49 ±0,24 0,17 ±0,04 0,41 ±0,24 0,24 ±0,08 

Antal dagboksdagar 

    

399 

     

192 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 8,41 ±0,28 5,21 ±1,52 7,44 ±0,36 8,24 ±0,44 4,42 ±1,39 7,21 ±0,45 
Arbetsresor 0,53 ±0,10 1,00 ±0,27 0,55 ±0,10 0,54 ±0,12 1,17 ±0,49 1,01 ±0,16 
Förvärvsarbete, 
totalt 9,31 ±1,28 6,05 ±1,52 8,32 ±1,18 9,13 ±1,35 5,00 ±1,42 8,01 ±1,14 

Hushållsarbete 1,01 ±0,11 1,16 ±0,12 1,05 ±0,09 1,09 ±0,15 1,18 ±0,13 1,11 ±0,11 
därav  Matlagning 0,42 ±0,08 0,45 ±0,06 0,43 ±0,07 0,36 ±0,06 0,38 ±0,08 0,37 ±0,05 

Diskning, 
avdukning 0,22 ±0,04 0,20 ±0,05 0,21 ±0,04 0,25 ±0,05 0,28 ±0,06 0,26 ±0,04 
Städning av 
bostaden 0,32 ±0,11 0,52 ±0,17 0,38 ±0,11 0,56 ±0,24 0,46 ±0,13 0,53 ±0,18 
Tvätt, 
strykning 0,46 ±0,23 0,43 ±0,16 0,45 ±0,17 0,34 ±0,15 0,22 ±0,08 0,31 ±0,11 

Underhållsarbete 1,43 ±0,55 1,25 ±0,50 1,38 ±0,47 1,32 ±0,39 2,00 ±0,36 1,40 ±0,32 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 1,31 ±1,13 1,01 ±0,27 1,22 ±0,53 .. .. 0,57 ±0,28 1,14 ±1,06 
Inköp av varor och 
tjänster 0,29 ±0,06 0,37 ±0,07 0,32 ±0,05 1,08 ±0,29 0,53 ±0,19 1,04 ±0,22 
Annat hemarbete 0,30 ±0,17 0,52 ±0,26 0,36 ±0,17 1,02 ±0,55 0,38 ±0,17 0,55 ±0,42 
Resor i samband 
med hemarbete 0,38 ±0,08 0,45 ±0,08 0,40 ±0,07 0,48 ±0,13 1,06 ±0,22 0,53 ±0,11 
Hemarbete, totalt 1,46 ±0,20 2,20 ±0,24 1,56 ±0,16 2,46 ±0,32 3,28 ±0,44 2,58 ±0,25 

Personlig omvårdnad 8,54 ±0,27 9,55 ±0,21 9,11 ±0,21 8,24 ±0,24 10,21 ±0,27 8,58 ±0,20 
Måltider 1,20 ±0,16 1,33 ±0,11 1,24 ±0,13 1,11 ±0,10 1,32 ±0,13 1,17 ±0,09 
Resor i sb med 
personliga behov 1,36 ±0,37 0,19 ±0,02 1,14 ±0,26 .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,14 ±0,38 11,25 ±0,25 10,34 ±0,30 9,32 ±0,27 11,55 ±0,30 10,12 ±0,23 

Studier 5,20 ±1,16 3,17 ±1,52 4,45 ±1,04 3,59 ±1,28 3,41 ±2,08 3,54 ±0,56 
Resor i samband 
med studier 1,35 ±0,49 .. .. 1,29 ±0,32 1,10 ±0,48 .. .. 0,53 ±0,34 
Studier, totalt 6,37 ±1,42 3,21 ±1,47 5,41 ±1,28 4,35 ±1,50 3,46 ±2,01 4,21 ±1,13 
  



Nu för tiden Bilagor 

Statistiska centralbyrån 217 

Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 20–44 år ensamstående Barnlösa 20–44 år sammanboende 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,37 ±0,15 1,54 ±0,19 1,42 ±0,13 1,31 ±0,29 1,34 ±0,27 1,32 ±0,21 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. 1,36 ±0,20 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur .. .. 2,29 ±0,37 1,41 ±0,39 .. .. 1,22 ±1,00 .. .. 
Social samvaro 1,47 ±0,27 2,41 ±0,30 2,03 ±0,22 1,40 ±0,31 1,48 ±0,23 1,42 ±0,22 
TV och radio 2,39 ±0,26 3,18 ±0,30 2,50 ±0,24 2,08 ±0,22 3,37 ±0,45 2,34 ±0,22 
Läsning 1,07 ±0,23 1,13 ±0,18 1,09 ±0,18 0,48 ±0,12 0,47 ±0,17 0,48 ±0,11 
Hobbies 1,48 ±0,18 2,54 ±0,29 2,07 ±0,17 1,28 ±0,27 2,13 ±0,38 1,41 ±0,23 
Övrig fri tid 0,45 ±0,24 1,09 ±0,32 0,52 ±0,25 1,50 ±0,48 1,51 ±0,54 1,50 ±0,42 
Resor i sb med fri tid 0,49 ±0,11 1,36 ±0,20 1,02 ±0,10 1,53 ±0,51 1,21 ±0,25 1,44 ±0,36 
Fri tid, totalt 5,24 ±0,33 8,59 ±0,37 6,26 ±0,28 5,25 ±0,41 7,46 ±0,45 6,05 ±0,32 

Övrigt, okodbart 0,53 ±0,33 0,55 ±0,42 0,54 ±0,28 0,21 ±0,07 0,16 ±0,04 0,20 ±0,05 

Antal dagboksdagar 

    

296 

     

208 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen eller att antal observationer <10) för att 
redovisas. 
"n.a." anger att skattning ej kan förekomma. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 7,49 ±0,27 5,27 ±1,20 7,09 ±0,32 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 1,02 ±0,10 0,56 ±0,25 1,00 ±0,10 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,44 ±1,09 5,54 ±1,39 7,55 ±0,55 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 1,12 ±0,11 2,04 ±0,15 1,27 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,40 ±0,06 0,48 ±0,05 0,42 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,22 ±0,03 0,30 ±0,04 0,24 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,43 ±0,10 1,03 ±0,14 0,49 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,22 ±0,04 0,48 ±0,11 0,29 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 1,43 ±0,28 1,47 ±0,27 1,44 ±0,23 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 1,40 ±0,14 2,10 ±0,16 1,48 ±0,12 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 1,06 ±0,11 1,09 ±0,11 1,07 ±0,10 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,27 ±0,10 .. .. 0,27 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 0,58 ±0,14 1,26 ±0,14 1,06 ±0,11 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,30 ±0,12 0,30 ±0,12 0,30 ±0,10 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 0,23 ±0,05 0,28 ±0,05 0,25 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,51 ±0,35 1,47 ±0,42 1,07 ±0,27 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,29 ±0,24 1,12 ±0,22 0,41 ±0,18 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,54 ±0,40 1,47 ±0,39 1,09 ±0,31 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,42 ±0,10 0,56 ±0,13 0,46 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,38 ±0,19 0,33 ±0,11 0,37 ±0,15 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,41 ±0,06 0,58 ±0,13 0,46 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 4,12 ±0,34 6,01 ±0,48 4,43 ±0,28 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 8,06 ±0,14 9,19 ±0,15 8,27 ±0,12 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,06 ±0,07 1,49 ±0,09 1,18 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,10 ±0,18 11,09 ±0,18 9,44 ±0,14 .. .. .. .. .. .. 

Studier 2,41 ±1,52 .. .. 2,31 ±1,31 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 2,52 ±1,58 .. .. 2,46 ±1,40 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,45 ±0,31 1,09 ±0,13 1,35 ±0,22 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. 3,05 ±2,19 2,23 ±0,52 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 1,10 ±0,39 2,35 ±0,50 1,34 ±0,32 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 1,13 ±0,23 1,42 ±0,18 1,21 ±0,17 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 1,54 ±0,14 2,26 ±0,15 2,03 ±0,12 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,41 ±0,09 0,42 ±0,07 0,41 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 1,00 ±0,13 1,18 ±0,14 1,05 ±0,10 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,35 ±0,10 0,45 ±0,17 0,38 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,51 ±0,14 1,10 ±0,16 0,57 ±0,12 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 3,41 ±0,22 5,23 ±0,23 4,10 ±0,18 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart 0,21 ±0,08 0,30 ±0,17 0,23 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 

    

387 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 8,46 ±0,20 4,14 ±1,15 7,29 ±0,25 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 1,08 ±0,13 0,55 ±0,21 1,04 ±0,10 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 9,48 ±1,07 4,19 ±1,04 8,14 ±0,53 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 1,03 ±0,09 1,40 ±0,11 1,14 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,32 ±0,04 0,50 ±0,06 0,37 ±0,04 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,21 ±0,02 0,27 ±0,04 0,23 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,37 ±0,09 0,54 ±0,10 0,41 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,41 ±0,27 0,30 ±0,07 0,38 ±0,20 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 1,25 ±0,24 2,05 ±0,29 1,37 ±0,21 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 0,50 ±0,12 1,12 ±0,20 0,56 ±0,10 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 0,28 ±0,06 0,33 ±0,08 0,29 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,28 ±0,08 1,12 ±0,58 0,41 ±0,21 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn .. .. 0,42 ±0,14 0,41 ±0,26 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,32 ±0,17 0,25 ±0,07 0,30 ±0,12 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 0,24 ±0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 1,26 ±0,39 1,49 ±0,33 1,33 ±0,30 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,44 ±0,29 1,03 ±0,16 0,50 ±0,21 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,46 ±0,32 1,32 ±0,37 0,59 ±0,25 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,42 ±0,12 0,47 ±0,09 0,43 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,22 ±0,06 0,27 ±0,08 0,23 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,53 ±0,10 1,07 ±0,15 0,57 ±0,09 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 2,56 ±0,25 4,33 ±0,34 3,24 ±0,19 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 7,53 ±0,17 9,51 ±0,16 8,27 ±0,13 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,13 ±0,08 2,02 ±0,10 1,27 ±0,07 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,19 ±0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,04 ±0,18 11,53 ±0,18 9,52 ±0,15 .. .. .. .. .. .. 

Studier 1,11 ±0,45 1,46 ±1,00 1,21 ±0,45 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 1,21 ±0,54 1,44 ±0,59 1,28 ±0,50 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn minst 7 år) Ensamstående föräldrar (barn minst 7 år) 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,16 ±0,25 1,40 ±0,16 1,22 ±0,18 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 2,10 ±0,33 2,11 ±1,00 2,11 ±0,29 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 1,49 ±1,09 1,39 ±0,24 1,46 ±0,49 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 1,11 ±0,21 1,50 ±0,22 1,22 ±0,16 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 2,02 ±0,13 2,51 ±0,17 2,16 ±0,11 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,35 ±0,07 0,47 ±0,08 0,39 ±0,05 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 0,54 ±0,10 1,07 ±0,11 0,57 ±0,08 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,39 ±0,10 0,45 ±0,11 0,40 ±0,08 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,48 ±0,18 1,13 ±0,18 0,55 ±0,15 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 3,51 ±0,25 6,30 ±0,27 4,36 ±0,22 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart .. .. 0,28 ±0,16 0,47 ±0,43 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 

    

445 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 8,30 ±0,25 5,06 ±1,23 7,32 ±0,33 7,37 ±0,48 4,08 ±1,28 6,37 ±0,41 
Arbetsresor 0,58 ±0,07 1,07 ±0,53 1,00 ±0,17 1,01 ±0,17 1,10 ±0,32 1,04 ±0,15 
Förvärvsarbete, 
totalt 9,19 ±0,59 5,21 ±1,24 8,11 ±0,49 8,31 ±1,29 4,38 ±1,26 7,25 ±1,08 

Hushållsarbete 1,06 ±0,09 1,33 ±0,10 1,14 ±0,07 1,24 ±0,14 1,43 ±0,19 1,30 ±0,14 
därav  Matlagning 0,34 ±0,05 0,43 ±0,05 0,36 ±0,04 0,37 ±0,05 0,39 ±0,05 0,38 ±0,04 

Diskning, 
avdukning 0,21 ±0,03 0,25 ±0,04 0,22 ±0,03 0,23 ±0,04 0,25 ±0,04 0,24 ±0,03 
Städning av 
bostaden 0,38 ±0,07 0,50 ±0,09 0,42 ±0,05 0,35 ±0,10 0,45 ±0,12 0,38 ±0,08 
Tvätt, 
strykning 0,49 ±0,26 0,29 ±0,14 0,43 ±0,19 0,37 ±0,12 0,46 ±0,15 0,40 ±0,09 

Underhållsarbete 1,49 ±0,22 1,51 ±0,16 1,50 ±0,17 1,38 ±0,37 1,40 ±0,29 1,39 ±0,31 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 1,13 ±0,31 1,19 ±0,26 1,14 ±0,23 1,43 ±1,16 1,11 ±0,33 1,34 ±0,55 
Inköp av varor och 
tjänster 0,41 ±0,07 0,49 ±0,08 0,43 ±0,05 0,47 ±0,11 0,49 ±0,15 0,48 ±0,10 
Annat hemarbete 0,33 ±0,08 0,43 ±0,17 0,36 ±0,08 0,33 ±0,14 0,30 ±0,11 0,32 ±0,11 
Resor i samband 
med hemarbete 0,43 ±0,07 1,10 ±0,12 0,51 ±0,06 0,54 ±0,16 1,04 ±0,17 0,57 ±0,12 
Hemarbete, totalt 3,00 ±0,25 4,12 ±0,28 3,21 ±0,18 3,19 ±0,38 3,39 ±0,39 3,25 ±0,30 

Personlig omvårdnad 8,07 ±0,11 9,25 ±0,14 8,29 ±0,10 8,21 ±0,23 9,38 ±0,22 8,43 ±0,20 
Måltider 1,21 ±0,08 1,53 ±0,08 1,30 ±0,07 1,17 ±0,11 1,38 ±0,11 1,23 ±0,09 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,27 ±0,14 11,18 ±0,16 9,58 ±0,12 9,38 ±0,27 11,15 ±0,24 10,06 ±0,23 

Studier .. .. 1,23 ±0,58 2,05 ±1,45 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. .. .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Studier, totalt 2,52 ±2,48 1,28 ±0,57 2,28 ±2,02 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,16 ±0,12 1,45 ±0,17 1,25 ±0,10 1,54 ±0,44 1,54 ±0,30 1,54 ±0,36 
Föreningsverksamhet 
m.m. 2,06 ±0,54 2,29 ±1,24 2,12 ±0,45 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 1,38 ±0,36 1,41 ±0,40 1,39 ±0,28 .. .. 1,36 ±1,01 .. .. 
Social samvaro 1,00 ±0,16 1,26 ±0,16 1,07 ±0,12 1,31 ±0,23 1,29 ±0,25 1,30 ±0,18 
TV och radio 2,08 ±0,13 3,21 ±0,18 2,29 ±0,12 2,48 ±0,21 3,37 ±0,28 3,02 ±0,20 
Läsning 0,50 ±0,11 1,04 ±0,10 0,54 ±0,09 0,49 ±0,11 1,16 ±0,20 0,57 ±0,13 
Hobbies 1,10 ±0,12 1,18 ±0,11 1,12 ±0,10 1,24 ±0,22 1,31 ±0,19 1,26 ±0,18 
Övrig fri tid 1,00 ±0,19 1,06 ±0,13 1,02 ±0,14 1,07 ±0,23 1,16 ±0,20 1,09 ±0,18 
Resor i sb med fri tid 1,08 ±0,19 1,12 ±0,11 1,09 ±0,14 1,41 ±0,48 1,01 ±0,12 1,30 ±0,34 
Fri tid, totalt 4,30 ±0,22 7,22 ±0,23 5,19 ±0,18 5,54 ±0,38 8,07 ±0,41 6,32 ±0,33 

Övrigt, okodbart 0,35 ±0,19 0,45 ±0,26 0,38 ±0,15 .. .. 0,23 ±0,07 1,06 ±1,01 

Antal dagboksdagar 

    

524 

     

199 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Förvärvsarbete, m.m. 4,20 ±1,21 1,47 ±0,52 3,37 ±1,03 7,11 ±2,11 2,23 ±1,33 5,49 ±1,35 
Arbetsresor 0,51 ±0,21 1,25 ±1,02 1,00 ±0,22 1,05 ±0,18 .. .. 1,22 ±0,42 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,33 ±1,19 2,04 ±0,52 3,51 ±0,56 8,07 ±5,07 2,42 ±1,44 6,34 ±3,38 

Hushållsarbete 1,30 ±0,10 1,38 ±0,14 1,32 ±0,09 1,35 ±0,23 1,39 ±0,25 1,36 ±0,21 
därav  Matlagning 0,41 ±0,05 0,44 ±0,07 0,42 ±0,05 0,40 ±0,08 0,43 ±0,11 0,41 ±0,07 

Diskning, 
avdukning 0,26 ±0,04 0,30 ±0,05 0,27 ±0,04 0,24 ±0,08 0,31 ±0,08 0,26 ±0,08 
Städning av 
bostaden 0,49 ±0,11 0,54 ±0,13 0,50 ±0,09 1,01 ±0,18 0,53 ±0,22 0,59 ±0,15 
Tvätt, 
strykning 0,32 ±0,18 0,25 ±0,22 0,30 ±0,14 .. .. 0,31 ±0,04 .. .. 

Underhållsarbete 2,03 ±0,20 1,40 ±0,20 1,56 ±0,16 1,17 ±0,40 1,17 ±0,32 1,17 ±0,30 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 1,38 ±0,44 1,57 ±0,40 1,43 ±0,35 1,51 ±1,05 .. .. 2,08 ±0,46 
Inköp av varor och 
tjänster 0,55 ±0,09 0,46 ±0,12 0,52 ±0,08 0,54 ±0,16 0,39 ±0,18 0,50 ±0,13 
Annat hemarbete 0,39 ±0,08 0,34 ±0,10 0,38 ±0,07 0,31 ±0,15 0,44 ±0,23 0,35 ±0,12 
Resor i samband 
med hemarbete 1,09 ±0,10 0,55 ±0,11 1,05 ±0,08 1,10 ±0,47 0,35 ±0,10 1,00 ±0,34 
Hemarbete, totalt 4,40 ±0,32 3,27 ±0,28 4,19 ±0,24 3,34 ±0,48 2,45 ±0,37 3,20 ±0,36 

Personlig omvårdnad 9,04 ±0,15 9,31 ±0,14 9,11 ±0,13 9,09 ±0,43 9,13 ±0,21 9,10 ±0,34 
Måltider 2,09 ±0,10 2,17 ±0,09 2,11 ±0,08 2,02 ±0,20 1,50 ±0,13 1,59 ±0,16 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 0,00 ±0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 11,12 ±0,18 11,47 ±0,18 11,22 ±0,16 11,04 ±0,41 11,04 ±0,26 11,04 ±0,33 

Studier 1,05 ±0,47 1,09 ±0,24 1,06 ±0,33 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Studier, totalt 1,15 ±0,50 1,09 ±0,24 1,13 ±0,36 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:9a (forts.) 

 Män 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Idrott och friluftsliv 1,39 ±0,20 1,28 ±0,11 1,36 ±0,14 1,47 ±0,47 1,37 ±0,38 1,44 ±0,41 
Föreningsverksamhet 
m.m. 2,46 ±1,20 1,42 ±1,03 2,28 ±1,03 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,57 ±0,31 2,17 ±1,01 1,20 ±0,28 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 1,30 ±0,24 1,54 ±0,19 1,37 ±0,18 1,48 ±0,35 2,08 ±0,35 1,54 ±0,30 
TV och radio 3,02 ±0,16 3,49 ±0,16 3,15 ±0,13 3,44 ±0,39 5,00 ±0,43 4,05 ±0,31 
Läsning 1,17 ±0,10 1,15 ±0,08 1,16 ±0,08 1,27 ±0,23 1,45 ±0,31 1,32 ±0,22 
Hobbies 1,25 ±0,16 1,39 ±0,15 1,29 ±0,14 1,53 ±0,31 1,49 ±0,53 1,52 ±0,30 
Övrig fri tid 1,04 ±0,09 1,05 ±0,10 1,04 ±0,07 1,21 ±0,25 1,19 ±0,34 1,20 ±0,25 
Resor i sb med fri tid 1,20 ±0,19 1,17 ±0,17 1,19 ±0,14 0,49 ±0,19 1,21 ±0,34 0,58 ±0,19 
Fri tid, totalt 7,19 ±0,27 8,25 ±0,21 7,38 ±0,22 8,19 ±0,42 9,51 ±0,38 8,45 ±0,32 

Övrigt, okodbart 1,02 ±0,37 0,49 ±0,24 0,59 ±0,32 0,57 ±0,20 0,38 ±0,16 0,51 ±0,14 

Antal dagboksdagar 

    

538 

     

136 
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Tabell B:16a 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) 
samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 samt förändring (diff.) 
sedan 2000/01 i minuter, efter kön. Befolkningen 20–84 år. Alla dagar. 
Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 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. 3,01 17 44 7 6,28 -32 3,41 -18 47 -1 7,10 -24 
Arbetsresor 0,20 3 36 2 0,55 5 0,24 -2 40 -4 1,01 -1 
Förvärvsarbete, 
totalt 3,21 20 44 7 7,08 -34 4,05 -20 48 -1 7,53 -30 
Hushållsarbete 1,58 -10 94 -1 2,05 -8 1,06 3 82 2 1,20 2 
därav  Matlagning 0,43 -3 82 -5 0,52 -1 0,26 1 67 2 0,39 1 

Diskning, 
avdukning 0,19 -3 63 -7 0,29 -1 0,10 -1 41 -2 0,24 -1 
Städning av 
bostaden 0,35 2 68 2 0,51 3 0,20 2 43 3 0,46 3 
Tvätt, 
strykning 0,14 -4 34 -4 0,42 -5 0,04 0 10 1 0,37 0 

Underhållsarbete 0,22 -1 34 -5 1,04 7 0,41 3 39 4 1,45 -1 
Omsorg om egna 
barn 0,27 0 26 -1 1,42 5 0,16 1 19 -2 1,26 14 
Omsorg om andra 0,10 0 13 -3 1,17 14 0,10 2 11 0 1,27 16 
Inköp av varor och 
tjänster 0,28 -1 53 1 0,52 -2 0,23 0 48 4 0,47 -4 
Annat hemarbete 0,08 -2 27 -8 0,31 0 0,08 -2 23 -4 0,35 0 
Resor i samband 
med hemarbete 0,27 -1 58 -4 0,47 1 0,30 3 57 -1 0,54 7 
Hemarbete, totalt 4,00 -14 98 -1 4,05 -13 3,14 11 93 0 3,28 11 
Personlig omvårdnad 9,06 1 100 0 9,06 1 8,49 6 100 0 8,49 6 
Måltider 1,33 1 99 0 1,34 1 1,31 4 97 0 1,34 4 
Resor i sb med 
personliga behov 0,00 0 2 -3 0,27 1 .. .. 2 -4 0,54 26 
Personliga behov, 
totalt 10,40 2 100 0 10,40 2 10,21 10 100 0 10,21 9 
Studier 0,16 -3 7 -1 3,24 -14 0,11 -2 6 -1 3,12 -27 
Resor i samband 
med studier 0,03 0 3 -1 1,23 28 0,02 0 3 0 1,21 20 
Studier, totalt 0,18 -3 7 -1 3,57 -9 0,13 -2 6 -1 3,44 -20 

Idrott och friluftsliv 0,34 -1 42 2 1,21 -5 0,36 -4 37 -1 1,35 -7 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,04 -2 4 -1 1,45 -10 0,06 -2 4 -2 2,28 26 
Underhållning, kultur 0,05 -1 5 -1 1,28 -9 0,04 0 4 -1 1,32 -15 
Social samvaro 0,57 -12 67 -10 1,25 -5 0,48 -12 51 -10 1,33 -3 
TV och radio 1,58 6 83 -1 2,22 8 2,20 11 85 0 2,44 13 
Läsning 0,32 -4 52 -11 1,03 2 0,28 -4 45 -7 1,02 -1 
Hobbies 0,39 19 54 24 1,11 4 0,49 20 53 21 1,32 3 
Övrig fri tid 0,23 -3 35 -7 1,04 3 0,20 -4 32 -7 1,04 0 
Resor i sb med fri tid 0,24 -2 39 -3 1,01 -2 0,27 -3 37 -5 1,12 2 
Fri tid, totalt 5,36 -2 99 0 5,38 -1 5,58 0 99 0 6,02 0 

Övrigt, okodbart 0,06 -2 19 2 0,30 -17 0,08 1 18 3 0,45 -2 
Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas.  



Nu för tiden Bilagor 

Statistiska centralbyrån 227 
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Tabell B:16b 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) 
samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 samt förändring (diff.) 
sedan 2000/01 och 1990/91 i minuter, efter kön. Befolkningen 20–64 år. Alla 
dagar, september till maj. Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 Kvinnor 

 Genomsnitt Andel utövare Gm. utövare 

 tid diff.  
2000/01 

diff.  
1990/91 

% diff.  
2000/01 

diff.  
1990/91 

tid diff.  
2000/01 

diff.  
1990/91 

Förvärvsarbete, m.m. 3,53 25 20 53 6 4 6,56 -2 4 
Arbetsresor 0,27 5 7 46 3 1 0,58 7 14 
Förvärvsarbete, totalt 4,20 30 27 53 5 4 7,43 2 14 

Hushållsarbete 1,43 -14 -46 93 -2 -3 1,50 -12 -44 
därav  Matlagning 0,37 -5 -11 80 -6 -10 0,47 -2 -7 

Diskning, avdukning 0,15 -4 -8 59 -8 -15 0,25 -3 -6 
Städning av 
bostaden 0,31 1 -8 64 0 -12 0,49 1 -3 
Tvätt, strykning 0,13 -3 -9 33 -8 -16 0,39 0 -6 

Underhållsarbete 0,15 -2 -4 29 -5 -9 0,52 0 0 
Omsorg om egna barn 0,35 -1 -11 33 -4 -3 1,48 7 -21 
Omsorg om andra 0,07 0 -2 10 -4 -2 1,06 13 -4 
Inköp av varor och tjänster 0,27 -2 -2 55 0 -5 0,50 -3 1 
Annat hemarbete 0,09 0 3 28 -5 4 0,34 4 8 
Resor i samband med 
hemarbete 0,28 -2 0 61 -3 -2 0,45 0 1 
Hemarbete, totalt 3,44 -23 -63 98 -1 -1 3,50 -20 -62 

Personlig omvårdnad 9,05 5 10 100 0 0 9,06 5 11 
Måltider 1,23 -1 6 99 -1 0 1,24 -1 6 
Resor i sb med personliga 
behov 0,00 0 -1 1 -3 -3 0,25 1 -3 
Personliga behov, totalt 10,28 3 16 100 0 0 10,29 3 17 

Studier 0,24 -6 5 11 -2 1 3,36 -17 35 
Resor i samband med 
studier 0,04 0 1 5 -3 0 1,28 34 31 
Studier, totalt 0,28 -6 7 11 -2 1 4,12 -11 48 

Idrott och friluftsliv 0,27 0 9 36 3 11 1,15 -4 5 
Föreningsverksamhet m.m. 0,04 -2 -2 4 -1 -1 1,33 -18 -33 
Underhållning, kultur 0,04 -1 0 5 -1 1 1,11 -24 -18 
Social samvaro 0,53 -15 -20 64 -13 -15 1,20 -6 -11 
TV och radio 1,48 6 16 81 -2 -2 2,12 10 22 
Läsning 0,23 -5 -14 44 -12 -26 0,52 1 0 
Hobbies 0,37 20 21 54 28 31 1,08 5 1 
Övrig fri tid 0,18 -2 2 30 -6 5 0,59 5 -1 
Resor i sb med fri tid 0,21 -2 21 36 12 36 0,56 -1 56 
Fri tid, totalt 4,54 -1 13 99 0 0 4,57 0 14 

Övrigt, okodbart 0,06 -1 0 20 4 3 0,30 -17 -8 

Totalt 24,00 

  

100 

     Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
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Tabell B:16b (forts.) 
 
 
 
 

 Män 

 Genomsnitt Andel utövare Gm. utövare 

 tid diff.  
2000/01 

diff.  
1990/91 

% diff.  
2000/01 

diff.  
1990/91 

tid diff.  
2000/01 

diff.  
1990/91 

Förvärvsarbete, m.m. 4,46 -12 -38 59 -2 -4 7,30 -4 -29 
Arbetsresor 0,31 0 1 51 -3 -6 1,02 3 8 
Förvärvsarbete, totalt 5,17 -13 -36 59 -2 -4 8,15 -6 -26 

Hushållsarbete 1,02 4 5 82 4 -1 1,16 2 7 
därav  Matlagning 0,25 3 3 67 5 0 0,38 1 5 

Diskning, avdukning 0,09 0 0 41 -1 0 0,23 0 1 
Städning av 
bostaden 0,17 2 1 41 3 1 0,41 1 2 
Tvätt, strykning 0,05 1 1 12 3 2 0,40 4 7 

Underhållsarbete 0,30 1 -7 33 2 -5 1,31 -1 -5 
Omsorg om egna barn 0,21 4 3 25 -1 2 1,25 18 7 
Omsorg om andra 0,07 0 -2 9 -1 -2 1,11 4 -12 
Inköp av varor och tjänster 0,21 0 0 47 4 0 0,45 -3 0 
Annat hemarbete 0,07 0 2 21 -3 2 0,36 3 5 
Resor i samband med 
hemarbete 0,27 1 2 56 -2 -1 0,49 4 4 
Hemarbete, totalt 2,57 10 3 93 1 -1 3,11 10 5 

Personlig omvårdnad 8,39 0 4 100 0 0 8,39 -1 3 
Måltider 1,16 -1 5 97 0 -1 1,19 -1 6 
Resor i sb med personliga 
behov 0,00 -1 -1 1 -4 -4 0,39 7 12 
Personliga behov, totalt 9,55 -3 8 100 0 0 9,55 -4 8 

Studier 0,16 -3 0 7 -1 -3 3,32 -20 53 
Resor i samband med 
studier 0,03 1 1 4 0 1 1,16 15 27 
Studier, totalt 0,19 -2 1 7 -1 -3 4,09 -12 76 

Idrott och friluftsliv 0,31 0 4 33 2 8 1,32 -7 -11 
Föreningsverksamhet m.m. 0,06 -1 -2 4 -2 -2 2,41 43 25 
Underhållning, kultur 0,03 -1 0 3 -1 0 1,21 -32 -25 
Social samvaro 0,46 -8 -15 52 -7 -12 1,26 -1 -6 
TV och radio 2,07 7 11 84 -1 -2 2,31 10 16 
Läsning 0,18 -5 -16 36 -9 -28 0,49 -2 -3 
Hobbies 0,53 24 39 56 25 38 1,35 3 14 
Övrig fri tid 0,15 -4 3 25 -7 4 0,58 -1 4 
Resor i sb med fri tid 0,25 -3 -2 34 6 -5 1,11 7 5 
Fri tid, totalt 5,23 6 21 99 0 0 5,26 6 20 

Övrigt, okodbart 0,09 2 2 19 5 2 0,45 0 5 

Totalt 24,00 

  

100 
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Tabell B:17a 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) 
samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 samt förändring (diff.) 
sedan 2000/01 i minuter, efter kön och familjecykel. Befolkningen 20–84 år. Alla 
dagar. Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 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. 3,37 19 51 9 6,42 -63 3,53 -5 53 4 6,49 -38 
Arbetsresor 0,24 5 44 5 0,54 7 0,29 1 46 -1 1,01 3 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,00 25 52 10 7,16 -70 4,22 -3 53 4 7,41 -40 

Hushållsarbete 1,09 2 90 2 1,16 0 1,22 0 89 0 1,32 1 
därav  Matlagning 0,25 1 71 -5 0,36 4 0,31 0 74 -3 0,42 1 

Diskning, 
avdukning 0,12 0 53 8 0,22 -2 0,10 -3 45 -6 0,21 -3 
Städning av 
bostaden 0,22 3 57 8 0,39 0 0,26 3 55 11 0,46 0 
Tvätt, 
strykning 0,07 -1 17 0 0,36 -13 0,11 2 22 0 0,53 8 

Underhållsarbete 0,15 1 25 3 0,59 0 0,20 6 32 4 1,01 14 
Omsorg om egna 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Hjälp med 
läxläsning n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Lek med barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Samtal med 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Högläsning för 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Föräldramöten 
m.m. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Annan omsorg 
om barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Omsorg om andra 0,08 1 10 1 1,45 12 0,03 -4 6 -7 0,32 -22 
Inköp av varor och 
tjänster 0,24 0 58 4 0,41 -3 0,23 -5 51 -4 0,45 -4 
Annat hemarbete 0,05 -2 19 -7 0,28 0 0,10 4 21 -4 0,49 24 
Resor i samband 
med hemarbete 0,19 -2 51 -5 0,36 0 0,23 -1 50 -8 0,45 3 
Hemarbete, totalt 2,20 0 96 1 2,25 -1 2,42 0 95 -2 2,51 4 

Personlig omvårdnad 9,34 16 100 0 9,34 16 9,35 2 100 0 9,35 2 
Måltider 1,14 -1 98 1 1,16 -1 1,19 0 98 0 1,20 0 
Resor i sb med 
personliga behov 0,00 - 2 -7 .. .. .. - 1 -6 .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,49 13 100 0 10,49 13 10,54 2 100 0 10,54 2 
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Tabell B:17a (forts.) 
 
 
 
 

 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. 

Studier 1,04 -9 26 -1 4,05 -26 0,43 11 16 4 4,15 19 
Resor i samband 
med studier 0,10 0 12 -6 1,28 33 0,07 3 9 0 0,59 21 
Studier, totalt 1,13 -9 26 -1 4,43 -19 0,50 15 16 4 4,53 32 

Idrott och friluftsliv 0,35 1 37 4 1,33 -3 0,29 -5 34 -1 1,23 -15 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. 3 -2 .. .. .. .. 3 -1 .. .. 
Underhållning, kultur 0,05 -2 6 -2 1,24 -9 0,08 -1 8 1 1,34 -39 
Social samvaro 1,21 -14 73 -6 1,47 -11 0,56 -20 65 -10 1,24 -15 
TV och radio 1,37 -9 76 3 2,08 -16 1,35 -4 74 -8 2,08 6 
Läsning 0,17 -7 32 -10 0,53 -4 0,22 -2 34 -13 1,06 12 
Hobbies 0,45 24 63 33 1,11 0 0,46 32 62 41 1,14 15 
Övrig fri tid 0,13 -10 24 -10 0,53 -13 0,20 -2 30 -6 1,08 1 
Resor i sb med fri tid 0,39 2 58 1 1,06 2 0,27 -4 44 -3 1,00 -3 
Fri tid, totalt 5,34 -21 100 1 5,34 -25 5,04 -12 99 0 5,08 -12 

Övrigt, okodbart 0,04 - 17 1 0,24 -49 0,08 -1 15 0 0,48 -6 

Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Antal dagboksdagar 204 

 

204 

   

264 

 

264 

   Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
"-" anger att beräkning av differens ej har genomförts med anledning av för osäkra skattningar eller att underlag 
saknas. 
"n.a." anger att skattning ej kan förekomma. 
".." anger att skattning är för osäker och därför ej redovisas. 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 3,09 46 47 12 6,05 -32 3,02 13 47 10 6,02 -96 
Arbetsresor 0,23 8 39 7 0,58 13 0,19 0 41 4 0,44 -5 
Förvärvsarbete, 
totalt 3,31 55 47 12 6,48 -26 3,21 12 48 11 6,24 -114 

Hushållsarbete 2,01 -18 95 -4 2,08 -13 1,54 -9 95 1 2,00 -10 
därav  Matlagning 0,45 -4 85 -7 0,53 -1 0,34 -9 87 2 0,39 -12 

Diskning, 
avdukning 0,19 -5 64 -10 0,29 -3 0,17 -2 64 -3 0,27 -2 
Städning av 
bostaden 0,37 1 72 1 0,52 0 0,40 8 75 13 0,53 3 
Tvätt, 
strykning 0,15 -6 42 -11 0,36 -4 0,17 -7 42 6 0,41 -24 

Underhållsarbete 0,11 -9 22 -11 0,51 -11 0,09 -3 25 2 0,33 -10 
Omsorg om egna 
barn 2,20 13 95 -1 2,28 16 2,45 78 87 4 3,09 84 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn 1,34 13 92 0 1,42 14 2,13 80 83 4 2,37 91 

Hjälp med 
läxläsning 0,01 -1 3 -4 0,26 -2 0,03 - 13 - .. .. 
Lek med barn 0,28 6 45 4 1,02 11 0,16 3 33 5 0,45 2 
Samtal med 
barn 0,06 0 21 -1 0,27 6 0,04 -1 13 -5 .. .. 
Högläsning för 
barn 0,04 0 18 -3 0,23 -2 0,02 -2 8 -13 .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. .. 2 -2 0,26 -5 0,00 - 0 - 0,00 -15 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,03 -1 5 -2 1,03 -7 .. - 7 - .. - 
Annan omsorg 
om barn 0,03 -2 12 -10 0,28 -1 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,04 0 10 -1 0,36 5 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,25 -5 52 2 0,47 -11 0,27 0 58 8 0,47 -8 
Annat hemarbete 0,07 -2 25 -11 0,29 4 0,06 -3 25 -17 0,25 0 
Resor i samband 
med hemarbete 0,34 -3 72 -3 0,47 -2 0,49 5 76 -5 1,04 9 
Hemarbete, totalt 5,42 -23 99 -1 5,44 -22 6,13 68 99 2 6,18 63 

Personlig omvårdnad 8,52 -4 100 0 8,52 -4 8,17 -37 100 0 8,17 -39 
Måltider 1,30 1 99 -1 1,31 2 1,21 4 99 2 1,22 3 
Resor i sb med 
personliga behov .. - 1 -3 .. .. 0,00 - 0 - 0,00 -32 
Personliga behov, 
totalt 10,23 -3 100 0 10,23 -3 9,38 -34 100 0 9,38 -34 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,14 -5 6 -4 3,55 44 .. .. 18 -1 3,11 -131 
Resor i samband 
med studier .. .. 3 -2 1,29 34 .. - .. .. .. .. 
Studier, totalt 0,17 -5 7 -4 4,22 47 .. .. 18 -1 3,16 -163 

Idrott och friluftsliv 0,24 -4 32 -1 1,15 -10 0,20 5 28 6 1,12 3 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,03 0 4 1 1,22 -40 0,00 0 0 0 0,00 - 
Underhållning, kultur 0,04 -2 5 0 1,31 -30 .. .. .. - .. .. 
Social samvaro 0,53 -9 68 -13 1,18 0 1,05 -9 64 -10 1,42 1 
TV och radio 1,22 -9 78 -7 1,46 -3 1,19 -9 77 -5 1,42 -5 
Läsning 0,13 -4 33 -13 0,39 1 0,16 -1 33 -4 0,46 0 
Hobbies 0,25 16 48 26 0,52 9 0,42 28 53 36 1,20 -5 
Övrig fri tid 0,16 -2 28 -7 0,57 6 0,15 0 32 1 0,49 1 
Resor i sb med fri tid 0,21 -4 35 -4 0,56 -6 0,11 -15 27 -21 0,40 -12 
Fri tid, totalt 4,01 -20 99 -1 4,05 -18 4,11 1 99 -1 4,14 2 

Övrigt, okodbart 0,05 -2 23 4 0,22 -14 0,05 -2 27 7 0,18 -16 

Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Antal dagboksdagar 478 

 

478 

   

71 

 

71 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 4,33 27 61 5 7,09 4 4,28 31 63 12 6,50 -34 
Arbetsresor 0,29 3 54 5 0,54 3 0,30 1 56 8 0,50 -3 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,02 32 61 5 7,54 9 4,58 31 64 12 7,32 -42 

Hushållsarbete 1,54 -10 94 -3 2,00 -6 1,46 -7 94 -6 1,54 -1 
därav  Matlagning 0,40 -5 82 -6 0,48 -2 0,33 -8 80 -11 0,41 -4 

Diskning, 
avdukning 0,18 -3 63 -9 0,28 -1 0,15 -3 59 -14 0,25 0 
Städning av 
bostaden 0,31 2 65 -2 0,47 4 0,40 9 71 -1 0,56 15 
Tvätt, 
strykning 0,19 -2 48 -1 0,39 -4 0,14 -3 39 -2 0,36 -6 

Underhållsarbete 0,25 0 38 -5 1,05 8 0,25 3 37 -3 1,09 14 
Omsorg om egna 
barn 0,32 -2 61 1 0,52 -5 0,35 1 55 -5 1,02 4 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn 0,15 3 49 8 0,30 3 0,15 3 41 -1 0,36 8 

Hjälp med 
läxläsning 0,03 0 10 -2 0,34 -1 .. .. 5 -6 0,34 1 
Lek med barn 0,02 0 5 1 0,33 -15 0,02 0 4 2 0,37 2 
Samtal med 
barn 0,05 -1 18 -7 0,27 3 0,10 1 25 -6 0,40 11 
Högläsning för 
barn 0,01 0 4 0 0,20 -9 0,01 - 3 -3 .. .. 
Föräldramöten 
m.m. 0,01 - 2 -1 0,41 2 .. - .. - .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,03 -1 4 -3 1,15 0 0,03 0 3 0 .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,01 -2 6 -6 0,27 -6 0,03 0 10 -5 0,30 13 

Omsorg om andra 0,02 -5 7 -7 0,28 -18 0,04 -2 7 -5 0,49 4 
Inköp av varor och 
tjänster 0,30 1 55 0 0,55 2 0,25 -3 62 -3 0,40 -2 
Annat hemarbete 0,08 -3 28 -7 0,27 -3 0,06 0 21 -10 0,30 5 
Resor i samband 
med hemarbete 0,34 1 66 0 0,51 1 0,30 -2 64 -18 0,48 7 
Hemarbete, totalt 4,04 -18 99 0 4,06 -18 3,52 -11 95 -5 4,04 0 

Personlig omvårdnad 8,42 -7 100 0 8,44 -5 8,55 10 100 0 8,55 10 
Måltider 1,23 -2 98 -2 1,25 0 1,09 -13 98 -1 1,10 -12 
Resor i sb med 
personliga behov 0,01 - 2 -3 0,39 13 0,01 - .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,06 -9 100 0 10,08 -7 10,05 -5 100 0 10,05 -5 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,09 -8 5 -3 2,52 -37 .. .. 4 -1 1,11 -195 
Resor i samband 
med studier .. .. 3 -1 1,33 39 .. - .. .. .. -25 
Studier, totalt 0,12 -8 5 -3 3,37 -17 .. .. 4 -1 .. -216 

Idrott och friluftsliv 0,31 -2 42 3 1,13 -11 0,39 2 43 2 1,30 -1 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,03 -6 3 -5 1,32 -22 0,05 3 4 2 .. .. 
Underhållning, kultur 0,05 0 6 1 1,21 -12 0,03 -4 3 -3 .. .. 
Social samvaro 0,51 -8 60 -13 1,23 3 0,40 -29 59 -18 1,08 -22 
TV och radio 1,39 18 80 4 2,03 17 1,30 -1 79 -2 1,54 0 
Läsning 0,20 -8 44 -16 0,45 -2 0,22 -5 44 -16 0,49 2 
Hobbies 0,29 18 49 28 0,59 9 0,48 36 64 43 1,15 21 
Övrig fri tid 0,13 -4 26 -8 0,49 0 0,24 5 27 -14 1,37 50 
Resor i sb med fri tid 0,20 -4 36 -2 0,54 -6 0,23 -12 42 -5 0,53 -18 
Fri tid, totalt 4,30 3 99 0 4,32 3 4,56 -4 99 -1 5,00 -3 

Övrigt, okodbart 0,08 0 21 5 0,36 -6 0,06 3 21 10 0,27 0 

Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Antal dagboksdagar 567 

 

567 

   

256 

 

256 

    
  



Bilagor Nu för tiden 

236 Statistiska centralbyrån 

Tabell B:17a (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 3,35 26 50 5 6,53 18 4,12 54 57 13 6,38 -21 
Arbetsresor 0,21 3 41 2 0,53 8 0,30 7 48 7 0,58 3 
Förvärvsarbete, 
totalt 3,57 29 50 5 7,32 22 4,42 60 57 12 7,22 -20 

Hushållsarbete 2,10 -13 96 -1 2,15 -12 1,37 -10 96 0 1,41 -9 
därav  Matlagning 0,48 -3 84 -5 0,57 0 0,32 -3 82 -4 0,39 -2 

Diskning, 
avdukning 0,19 -5 69 -4 0,27 -5 0,14 -3 60 -8 0,24 -2 
Städning av 
bostaden 0,37 1 69 1 0,53 2 0,34 3 65 1 0,52 3 
Tvätt, 
strykning 0,16 -3 38 -4 0,42 -2 0,12 1 28 -2 0,42 5 

Underhållsarbete 0,29 4 41 -4 1,09 14 0,20 -5 35 -7 0,56 -3 
Omsorg om egna 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Hjälp med 
läxläsning n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Lek med barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Samtal med 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Högläsning för 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Föräldramöten 
m.m. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Annan omsorg 
om barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Omsorg om andra 0,15 0 17 -6 1,29 22 0,11 -2 14 -5 1,21 10 
Inköp av varor och 
tjänster 0,31 2 54 2 0,58 4 0,26 -1 61 4 0,43 -5 
Annat hemarbete 0,09 -1 32 -3 0,30 -2 0,11 0 30 -6 0,34 5 
Resor i samband 
med hemarbete 0,24 -1 55 -3 0,44 0 0,23 -3 57 -1 0,40 -4 
Hemarbete, totalt 4,00 -8 98 -1 4,05 -5 3,09 -20 98 -1 3,13 -19 

Personlig omvårdnad 8,55 0 100 0 8,55 0 9,09 1 100 0 9,09 1 
Måltider 1,39 -3 99 -1 1,39 -3 1,23 4 99 0 1,23 3 
Resor i sb med 
personliga behov 0,00 0 2 -1 0,20 -6 .. - .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,34 -3 100 0 10,34 -3 10,32 3 100 0 10,32 3 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,03 -2 3 -1 1,53 -6 .. .. 3 -3 .. .. 
Resor i samband 
med studier .. - .. - .. .. .. - .. - .. .. 
Studier, totalt 0,03 -1 3 -1 2,01 -14 .. .. 3 -3 .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,35 -3 45 1 1,19 -8 0,30 -5 41 2 1,14 -15 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,04 0 3 -1 2,00 31 0,08 0 6 0 2,13 5 
Underhållning, kultur 0,03 -2 5 0 0,58 -41 0,03 -3 3 -3 .. .. 
Social samvaro 0,51 -14 63 -12 1,20 -7 0,55 -17 66 -14 1,22 -9 
TV och radio 1,57 10 85 0 2,18 12 1,54 8 79 -2 2,23 13 
Läsning 0,33 -9 59 -11 0,57 -4 0,30 -14 56 -14 0,53 -10 
Hobbies 0,34 13 54 22 1,02 0 0,35 10 47 14 1,14 -2 
Övrig fri tid 0,24 -3 37 -5 1,04 1 0,27 -3 40 -6 1,08 0 
Resor i sb med fri tid 0,21 -3 31 -7 1,08 5 0,24 -17 40 -6 0,57 -30 
Fri tid, totalt 5,22 -12 99 0 5,24 -11 5,27 -41 98 -1 5,33 -38 

Övrigt, okodbart 0,04 -3 16 0 0,24 -18 0,06 2 20 7 0,30 3 

Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Antal dagboksdagar 649 

 

649 

   

279 

 

279 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Kvinnor 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 0,08 - 11 - 1,06 -114 0,09 - 10 - 1,32 -49 
Arbetsresor .. - 2 - .. -8 0,00 - 1 - .. 1 
Förvärvsarbete, 
totalt 0,09 - 12 - 1,09 -126 0,10 - 10 - 1,36 -74 

Hushållsarbete 2,57 -10 99 0 2,59 -11 2,20 -6 99 1 2,22 -6 
därav  Matlagning 1,06 -3 93 -4 1,12 -1 0,50 -3 92 0 0,55 -3 

Diskning, 
avdukning 0,33 2 79 -3 0,42 4 0,24 -5 71 -10 0,34 -1 
Städning av 
bostaden 0,43 -1 80 2 0,53 -3 0,44 15 76 5 0,58 16 
Tvätt, 
strykning 0,16 -8 36 0 0,44 -24 0,14 -2 25 -4 0,55 4 

Underhållsarbete 0,31 6 43 -4 1,13 19 0,24 -10 34 -16 1,09 3 
Omsorg om egna 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Hjälp med 
läxläsning n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Lek med barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Samtal med 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Högläsning för 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Föräldramöten 
m.m. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Annan omsorg 
om barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Omsorg om andra 0,21 8 21 4 1,40 26 0,15 2 19 4 1,18 -7 
Inköp av varor och 
tjänster 0,29 -1 46 3 1,03 -6 0,29 -1 48 -1 0,58 -1 
Annat hemarbete 0,08 -6 29 -11 0,30 -5 0,08 -12 31 -17 0,27 -16 
Resor i samband 
med hemarbete 0,24 2 50 0 0,47 5 0,30 6 53 -3 0,54 12 
Hemarbete, totalt 4,51 0 100 1 4,51 -3 4,07 -20 99 0 4,11 -21 

Personlig omvårdnad 9,06 -10 100 0 9,06 -10 9,34 6 100 0 9,34 6 
Måltider 2,03 0 100 0 2,03 0 1,55 16 99 2 1,56 14 
Resor i sb med 
personliga behov 0,01 - 2 - .. .. .. .. .. - .. - 
Personliga behov, 
totalt 11,10 -10 100 0 11,10 -10 11,29 21 100 0 11,29 21 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Kvinnor 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,04 - 3 - 2,04 -17 .. - .. - .. .. 
Resor i samband 
med studier .. - .. - .. .. .. - .. - .. .. 
Studier, totalt 0,04 - 3 - 2,29 -18 .. - .. - .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,47 5 55 1 1,25 5 0,42 7 49 5 1,25 8 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,07 -3 6 -1 1,58 -7 0,05 0 4 -3 .. .. 
Underhållning, kultur 0,06 2 5 0 1,51 58 .. .. 5 -1 .. .. 
Social samvaro 1,05 -15 71 -6 1,31 -13 1,00 -5 73 -8 1,22 0 
TV och radio 2,43 8 93 1 2,56 8 3,09 0 93 1 3,22 -1 
Läsning 1,05 -2 79 -7 1,22 4 1,10 4 79 -4 1,28 9 
Hobbies 0,51 13 60 14 1,24 2 0,42 1 48 -1 1,27 5 
Övrig fri tid 0,29 -4 47 -9 1,03 1 0,49 0 56 -10 1,27 14 
Resor i sb med fri tid 0,26 5 37 -2 1,08 19 0,24 -1 41 7 0,59 -13 
Fri tid, totalt 7,39 8 99 -1 7,42 11 8,04 5 100 0 8,04 5 

Övrigt, okodbart 0,07 -1 15 -2 0,49 4 0,06 -8 24 7 0,24 -63 

Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Antal dagboksdagar 399 

 

399 

   

192 

 

192 
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Tabell B:17a (forts.) 

 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. 4,05 -22 49 -5 7,44 -4 4,13 -74 52 -12 7,21 -34 
Arbetsresor 0,24 -2 45 -6 0,55 5 0,25 -10 45 -13 1,01 -4 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,29 -25 49 -5 8,32 -1 4,39 -85 53 -12 8,01 -42 

Hushållsarbete 0,43 -4 66 -3 1,05 -4 0,59 16 82 7 1,11 16 
därav  Matlagning 0,23 3 53 -1 0,43 8 0,24 6 64 9 0,37 4 

Diskning, 
avdukning 0,05 -3 24 -10 0,21 -2 0,09 3 34 3 0,26 5 
Städning av 
bostaden 0,11 -1 29 -1 0,38 -7 0,21 9 39 9 0,53 16 
Tvätt, 
strykning 0,04 0 9 -2 0,45 3 0,03 0 10 1 0,31 -2 

Underhållsarbete 0,10 -6 11 -4 1,38 -11 0,32 9 30 -1 1,40 27 
Omsorg om egna 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Hjälp med 
läxläsning n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Lek med barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Samtal med 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Högläsning för 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Föräldramöten 
m.m. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Annan omsorg 
om barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Omsorg om andra 0,06 0 7 0 1,22 1 .. .. 7 -1 1,14 4 
Inköp av varor och 
tjänster 0,14 -7 44 4 0,32 -21 0,34 14 53 10 1,04 17 
Annat hemarbete 0,03 0 9 -6 0,36 7 0,06 2 12 -4 0,55 30 
Resor i samband 
med hemarbete 0,18 0 46 -2 0,40 2 0,26 2 48 -7 0,53 11 
Hemarbete, totalt 1,35 -18 82 -4 1,56 -17 2,43 43 91 -1 2,58 49 

Personlig omvårdnad 9,11 20 100 0 9,11 20 8,58 4 100 0 8,58 3 
Måltider 1,19 8 94 0 1,24 9 1,14 6 96 1 1,17 6 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 5 -2 1,14 37 .. .. 2 -6 .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,34 30 100 0 10,34 30 10,12 9 100 0 10,12 8 
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Tabell B:17a (forts.) 

 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. 

Studier 0,41 -2 14 -1 4,45 0 0,24 0 10 0 3,54 5 
Resor i samband 
med studier 0,09 4 10 1 1,29 23 0,03 - 5 1 0,53 13 
Studier, totalt 0,50 2 14 -1 5,41 23 0,28 1 10 0 4,21 13 

Idrott och friluftsliv 0,38 -1 37 4 1,42 -14 0,32 -6 35 2 1,32 -23 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. .. 3 0 .. .. .. .. 3 -2 .. .. 
Underhållning, kultur 0,06 0 5 0 1,41 -18 0,04 -5 5 -1 .. .. 
Social samvaro 1,04 -22 49 -12 2,03 -11 0,55 -12 54 -8 1,42 -1 
TV och radio 2,07 14 74 -1 2,50 22 2,01 9 78 -3 2,34 16 
Läsning 0,16 0 24 -10 1,09 17 0,10 -5 21 -16 0,48 3 
Hobbies 1,25 39 67 27 2,07 12 1,01 35 61 35 1,41 0 
Övrig fri tid 0,12 -4 21 -8 0,52 -1 0,29 12 27 -5 1,50 58 
Resor i sb med fri tid 0,30 -13 47 -8 1,02 -16 0,42 9 41 -7 1,44 39 
Fri tid, totalt 6,25 14 100 1 6,26 9 5,56 32 97 -1 6,05 37 

Övrigt, okodbart 0,07 -1 14 0 0,54 -9 0,02 -1 12 -1 0,20 -13 

Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Antal dagboksdagar 296 

 

296 

   

208 

 

208 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 4,50 -3 64 6 7,09 -37 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 0,33 -2 54 1 1,00 -11 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,24 -4 64 5 7,55 -39 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 1,14 12 84 5 1,27 9 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,29 3 67 2 0,42 3 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,12 0 50 1 0,24 0 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,25 8 49 8 0,49 7 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,05 2 18 8 0,29 -4 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 0,40 3 39 8 1,44 -10 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 1,35 29 88 9 1,48 24 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn 0,55 23 83 14 1,07 20 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,01 - 4 1 0,27 0 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 0,27 7 39 4 1,06 12 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,02 0 8 -2 0,30 7 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 0,04 1 17 4 0,25 0 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,03 -2 5 -2 1,07 -16 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,02 0 6 -2 0,41 4 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,05 0 8 -1 1,09 18 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,22 0 48 4 0,46 -4 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,08 -1 21 -5 0,37 1 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,31 2 69 2 0,46 2 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 4,37 47 98 2 4,43 44 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 8,27 0 100 0 8,27 0 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,16 -6 97 -1 1,18 -6 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov 0,01 -1 1 -5 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,44 -8 100 0 9,44 -8 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,05 -3 3 -1 2,31 -66 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. - 1 0 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 0,06 -4 3 -1 2,46 -65 .. .. .. .. .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,22 -3 25 -2 1,35 -3 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,04 -2 3 -2 2,23 15 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,04 0 4 1 1,34 -43 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 0,45 -5 54 -8 1,21 4 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 1,39 -7 80 -2 2,03 -6 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,13 -2 33 -6 0,41 0 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 0,33 10 50 22 1,05 -12 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,06 -7 17 -10 0,38 -12 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,17 -8 28 -9 0,57 -9 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 4,04 -26 98 0 4,10 -27 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart 0,05 -4 22 1 0,23 -21 .. .. .. .. .. .. 

Totalt 24,00 

 

100 

   

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

Antal dagboksdagar 387 

 

387 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 5,31 23 66 3 7,29 -3 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 0,39 7 58 2 1,04 10 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 6,10 30 67 4 8,14 -3 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 1,05 1 87 1 1,14 0 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,27 1 71 3 0,37 1 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,11 -1 46 -3 0,23 -1 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,18 2 42 -1 0,41 6 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,05 1 13 4 0,38 9 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 0,45 9 45 6 1,37 11 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 0,23 1 41 -2 0,56 7 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn 0,09 2 29 2 0,29 8 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,02 -1 5 -4 0,41 8 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 0,01 -1 3 -1 0,41 0 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,03 0 9 -3 0,30 5 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 0,00 0 2 - .. .. .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. - .. - .. .. .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,05 0 5 -2 1,33 21 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,02 - 5 -1 0,50 22 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,06 0 9 -4 0,59 17 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,20 0 46 3 0,43 -3 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,05 -5 20 -7 0,23 -11 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,34 2 59 0 0,57 4 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 3,16 11 96 0 3,24 11 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 8,27 3 100 0 8,27 3 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,26 1 98 -1 1,27 1 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. -4 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,52 3 100 0 9,52 3 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,03 -5 4 0 1,21 -82 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. - .. - .. -36 .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 0,04 -5 4 0 1,28 -103 .. .. .. .. .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,28 -11 33 -3 1,22 -27 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,08 -2 6 -3 2,11 14 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,06 0 6 1 1,46 -1 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 0,42 -9 50 -13 1,22 2 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 1,55 6 85 -2 2,16 10 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,13 -9 34 -17 0,39 -6 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 0,28 7 49 18 0,57 -10 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,10 -9 24 -10 0,40 -14 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,19 -12 32 -9 0,55 -20 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 4,30 -39 98 -2 4,36 -34 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart 0,08 0 16 1 0,47 -2 .. .. .. .. .. .. 

Totalt 24,00 

 

100 

   

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

Antal dagboksdagar 445 

 

445 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 4,55 32 60 6 7,32 2 3,24 -51 47 -8 6,37 -39 
Arbetsresor 0,29 -3 49 2 1,00 -16 0,25 -2 40 -10 1,04 15 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,23 29 60 6 8,11 -17 3,49 -52 48 -7 7,25 -35 

Hushållsarbete 1,02 6 83 4 1,14 4 1,20 -4 89 -2 1,30 -2 
därav  Matlagning 0,24 2 66 2 0,36 1 0,29 -4 78 -1 0,38 -4 

Diskning, 
avdukning 0,09 0 40 1 0,22 1 0,11 0 49 4 0,24 0 
Städning av 
bostaden 0,19 2 45 7 0,42 0 0,19 -2 50 4 0,38 -8 
Tvätt, 
strykning 0,03 - 8 4 0,43 15 0,08 0 19 -2 0,40 5 

Underhållsarbete 0,58 7 53 9 1,50 -5 0,38 -2 38 0 1,39 -8 
Omsorg om egna 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Hjälp med 
läxläsning n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Lek med barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Samtal med 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Högläsning för 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Föräldramöten 
m.m. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Annan omsorg 
om barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Omsorg om andra 0,12 -3 15 0 1,14 -20 0,13 2 14 2 1,34 13 
Inköp av varor och 
tjänster 0,20 -1 46 4 0,43 -6 0,25 1 52 3 0,48 -1 
Annat hemarbete 0,10 -2 29 -5 0,36 -1 0,08 0 25 -2 0,32 -1 
Resor i samband 
med hemarbete 0,27 0 52 -3 0,51 2 0,33 9 58 1 0,57 17 
Hemarbete, totalt 3,09 9 94 3 3,21 2 3,18 8 97 2 3,25 5 

Personlig omvårdnad 8,29 2 100 0 8,29 0 8,43 1 100 0 8,43 1 
Måltider 1,29 -5 98 0 1,30 -5 1,22 9 99 2 1,23 8 
Resor i sb med 
personliga behov .. .. 1 -2 .. .. .. - 3 -3 .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,58 -3 100 0 9,58 -5 10,06 9 100 0 10,06 9 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,03 - 2 0 2,05 26 .. - .. - .. .. 
Resor i samband 
med studier .. .. .. - .. - 0,00 0 0 - 0,00 - 
Studier, totalt 0,03 - 2 0 2,28 43 .. - .. - .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,35 -8 41 -1 1,25 -20 0,46 12 41 6 1,54 18 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,06 0 5 -1 2,12 20 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,03 0 3 0 1,39 -11 0,05 1 4 - .. .. 
Social samvaro 0,33 -26 48 -13 1,07 -26 0,52 -6 57 -3 1,30 -2 
TV och radio 2,15 2 90 2 2,29 0 2,41 29 88 2 3,02 30 
Läsning 0,30 -6 55 -4 0,54 -7 0,29 -15 52 -11 0,57 -14 
Hobbies 0,35 12 48 20 1,12 -9 0,41 19 48 16 1,26 19 
Övrig fri tid 0,18 -6 28 -13 1,02 3 0,23 -8 34 -14 1,09 1 
Resor i sb med fri tid 0,22 -6 32 -7 1,09 -4 0,29 2 34 -13 1,30 38 
Fri tid, totalt 5,18 -41 99 1 5,19 -45 6,29 30 99 -1 6,32 33 

Övrigt, okodbart 0,08 5 21 9 0,38 10 .. .. 21 3 1,06 10 

Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Antal dagboksdagar 524 

 

524 

   

199 

 

199 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Män 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 0,32 13 14 8 3,37 -87 0,56 - 15 - 5,49 201 
Arbetsresor 0,03 - 6 - 1,00 7 0,07 - 11 - 1,22 39 
Förvärvsarbete, 
totalt 0,35 15 14 8 3,51 -100 1,03 - 15 - 6,34 217 

Hushållsarbete 1,18 -2 84 1 1,32 -4 1,26 -32 90 2 1,36 -39 
därav  Matlagning 0,29 0 69 5 0,42 -1 0,32 -13 77 -4 0,41 -15 

Diskning, 
avdukning 0,13 -2 48 1 0,27 -4 0,11 -14 42 -20 0,26 -14 
Städning av 
bostaden 0,24 3 47 -3 0,50 10 0,26 -3 44 -11 0,59 6 
Tvätt, 
strykning 0,02 - 5 -1 0,30 -22 0,04 -3 7 -6 .. .. 

Underhållsarbete 1,06 4 56 5 1,56 -2 0,26 -15 35 -7 1,17 -21 
Omsorg om egna 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
därav  Tillsyn och 
hjälp till barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Hjälp med 
läxläsning n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Lek med barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Samtal med 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Högläsning för 
barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Föräldramöten 
m.m. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
Annan omsorg 
om barn n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

Omsorg om andra 0,19 7 18 -1 1,43 39 0,15 2 12 -1 2,08 34 
Inköp av varor och 
tjänster 0,30 0 57 10 0,52 -7 0,24 -7 47 -3 0,50 -10 
Annat hemarbete 0,14 -2 38 -5 0,38 -1 0,09 -5 29 -10 0,35 -3 
Resor i samband 
med hemarbete 0,43 8 64 2 1,05 11 0,34 7 55 -3 1,00 15 
Hemarbete, totalt 4,10 16 97 0 4,19 16 3,15 -50 98 0 3,20 -52 

Personlig omvårdnad 9,11 -3 100 0 9,11 -3 9,10 -3 100 0 9,10 -3 
Måltider 2,11 2 100 0 2,11 3 1,54 11 96 -3 1,59 15 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. - .. .. .. - .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 11,22 -1 100 0 11,22 -1 11,04 7 100 0 11,04 7 
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Tabell B:17a (forts.) 

 Män 

 65+ år sammanboende 65+ år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,02 - 3 - 1,06 -5 .. - 1 -4 .. .. 
Resor i samband 
med studier .. 0 .. - .. - 0,00 0 0 - 0,00 - 
Studier, totalt 0,02 - 3 - 1,13 -6 .. - 1 -4 .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,45 -7 47 -11 1,36 4 0,38 -9 36 -19 1,44 18 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,09 -3 6 -5 2,28 28 0,09 4 5 -2 .. .. 
Underhållning, kultur 0,03 -1 3 -2 1,20 26 0,02 -3 5 -4 .. .. 
Social samvaro 0,46 -7 47 -14 1,37 11 1,00 -13 52 -19 1,54 11 
TV och radio 3,05 -5 95 1 3,15 -7 3,38 32 88 -6 4,05 48 
Läsning 0,59 -15 77 -3 1,16 -15 0,57 -14 63 -16 1,32 0 
Hobbies 0,46 15 52 13 1,29 9 0,47 15 42 8 1,52 18 
Övrig fri tid 0,37 -16 58 -5 1,04 -20 0,48 -16 60 -5 1,20 -18 
Resor i sb med fri tid 0,28 7 36 3 1,19 15 0,29 7 50 7 0,58 7 
Fri tid, totalt 7,38 -32 100 0 7,38 -32 8,28 1 97 -3 8,45 18 

Övrigt, okodbart 0,12 4 21 4 0,59 9 0,09 -5 17 -1 0,51 -28 

Totalt 24,00 

 

100 

   

24,00 

 

100 

   Antal dagboksdagar 538 

 

538 

   

136 

 

136 
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Tabell B:17b 
Genomsnittlig tid för aktiviteter (timmar och minuter), andel utövare (procent) 
samt genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 samt förändring (diff.) 
sedan 1990/91 i minuter, efter kön och familjecykel. Befolkningen 20–64 år. Alla 
dagar, september till maj. Aktivitetsindelning nivå 2–3 

 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. 3,14 -50 46 -8 6,39 -41 4,01 0 53 1 7,01 6 
Arbetsresor 0,23 -1 40 -11 1,01 13 0,30 6 48 -3 1,01 11 
Förvärvsarbete, 
totalt 3,37 -51 46 -8 7,27 -37 4,30 6 53 1 7,55 19 

Hushållsarbete 1,13 -7 93 2 1,18 -9 1,22 -24 90 -2 1,32 -24 
därav  Matlagning 0,27 0 74 0 0,36 1 0,30 -2 73 -8 0,42 2 

Diskning, 
avdukning 0,13 0 57 3 0,23 0 0,09 -5 41 -19 0,21 -2 
Städning av 
bostaden 0,23 1 55 -1 0,42 3 0,27 -5 57 -6 0,46 -3 
Tvätt, 
strykning 0,07 -6 16 -14 0,38 -6 0,11 -6 22 -13 0,49 1 

Underhållsarbete 0,13 0 26 -2 0,52 1 0,14 -11 29 -13 0,49 -12 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,09 2 10 2 1,38 19 0,03 -1 6 -3 0,35 -7 
Inköp av varor och 
tjänster 0,24 -5 56 -9 0,42 -1 0,22 -7 50 -9 0,44 -5 
Annat hemarbete 0,05 -1 22 1 0,24 -10 0,11 4 22 -2 0,50 21 
Resor i samband 
med hemarbete 0,20 -1 53 -8 0,38 3 0,23 0 51 -6 0,45 3 
Hemarbete, totalt 2,24 -12 96 -1 2,30 -11 2,38 -39 94 -3 2,47 -35 

Personlig omvårdnad 9,40 26 100 0 9,40 26 9,42 27 100 0 9,42 26 
Måltider 1,12 15 97 4 1,14 13 1,12 0 97 -1 1,14 1 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. - .. - .. - 1 -7 .. - 
Personliga behov, 
totalt 10,53 39 100 0 10,53 39 10,55 26 100 0 10,55 25 
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Tabell B:17b (forts.) 
 
 
 
 

 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. 

Studier 1,26 42 34 15 4,13 18 0,43 3 15 -1 4,29 40 
Resor i samband 
med studier 0,10 5 16 7 1,14 24 0,08 2 9 -1 1,09 8 
Studier, totalt 1,36 47 34 15 4,44 24 0,52 6 15 -1 5,18 57 

Idrott och friluftsliv 0,29 10 34 11 1,25 4 0,24 2 31 5 1,16 -5 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. - 4 -2 .. - .. - 4 -1 .. - 
Underhållning, kultur 0,05 -1 5 -1 .. - 0,06 -1 7 2 1,02 -67 
Social samvaro 1,16 -22 72 -11 1,43 -14 0,57 -14 61 -17 1,29 1 
TV och radio 1,47 9 81 1 2,13 10 1,33 -4 71 -13 2,10 13 
Läsning 0,16 -22 32 -34 0,50 -7 0,27 -7 36 -25 1,14 19 
Hobbies 0,49 26 66 35 1,14 1 0,43 27 62 42 1,10 -8 
Övrig fri tid 0,10 -14 23 -5 0,41 -44 0,21 4 28 7 1,14 0 
Resor i sb med fri tid 0,33 2 55 6 0,58 -1 0,24 -7 39 -6 0,59 -8 
Fri tid, totalt 5,27 -17 100 0 5,27 -18 4,55 -4 98 -1 5,00 -2 

Övrigt, okodbart 0,03 -6 13 -9 0,20 -20 0,10 - 17 1 0,54 20 

Totalt 24,00 0 100 0 24,00 0 24,00 0 100 0 24,00 0 

Antal dagboksdagar 142 

 

142 

 

142 

 

200 

 

200 

 

200 

 Fet text anger att förändringen är signifikant på 95-procentsnivån. 
Kursiv text anger att förändringen är signifikant på 90-procentsnivån. 
"-" anger att beräkning av differens ej har genomförts med anledning av för osäkra skattningar eller att underlag 
saknas. 
"n.a." anger att skattning ej kan förekomma. 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 3,14 46 49 11 6,06 -19 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 0,23 9 41 9 0,59 18 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 3,37 55 49 11 6,50 -10 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 1,55 -59 94 -5 2,02 -54 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,45 -13 84 -11 0,53 -7 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,18 -10 66 -15 0,27 -8 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,33 -13 69 -15 0,47 -7 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,15 -12 38 -23 0,40 -4 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 0,09 -5 21 -10 0,40 -7 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 2,26 -19 96 -2 2,33 -17 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 1,37 -13 94 0 1,43 -14 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,01 -1 4 -5 0,27 0 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 0,30 3 47 -3 1,03 9 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,06 2 20 1 0,32 9 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 0,04 -4 18 -16 0,25 0 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. - 3 -16 0,24 1 .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,04 -2 6 -4 1,05 1 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,03 0 11 4 0,25 -10 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,03 -1 9 0 0,30 -10 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,24 -5 49 -10 0,50 0 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,08 2 25 2 0,32 6 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,33 -2 71 -1 0,47 -1 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 5,37 -90 99 0 5,40 -89 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 8,52 9 100 0 8,52 9 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,25 3 99 0 1,26 4 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 10,17 12 100 0 10,17 12 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,20 10 9 2 3,55 85 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. - 3 1 1,40 61 .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 0,25 12 9 2 4,36 106 .. .. .. .. .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,22 8 29 8 1,15 10 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,04 0 4 0 1,30 -14 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,04 1 4 1 1,25 0 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 0,49 -17 65 -15 1,14 -9 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 1,29 11 77 -5 1,54 20 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,13 -13 34 -30 0,38 -3 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 0,26 17 50 34 0,51 -1 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,17 5 27 1 1,02 20 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,17 2 34 4 0,49 1 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 3,59 14 98 -1 4,04 16 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart 0,05 -3 22 3 0,21 -21 .. .. .. .. .. .. 

Totalt 24,00 0 100 0 24,00 0 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 336 

 

336 

 

336 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 4,49 33 63 3 7,25 38 4,39 6 65 8 6,59 -35 
Arbetsresor 0,31 6 56 3 0,54 9 0,31 8 57 4 0,53 11 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,20 40 63 3 8,11 46 5,10 15 66 7 7,41 -24 

Hushållsarbete 1,45 -54 93 -6 1,52 -49 1,47 -31 97 0 1,50 -32 
därav  Matlagning 0,39 -12 83 -10 0,47 -8 0,36 -10 86 -7 0,42 -7 

Diskning, 
avdukning 0,15 -10 60 -19 0,25 -7 0,16 -6 63 -11 0,25 -4 
Städning av 
bostaden 0,29 -11 60 -18 0,48 -3 0,35 -1 71 -6 0,49 1 
Tvätt, 
strykning 0,16 -8 43 -15 0,37 -5 0,13 -10 39 -9 0,34 -15 

Underhållsarbete 0,22 -1 33 -11 1,07 14 0,16 -1 37 -3 0,43 -1 
Omsorg om egna 
barn 0,31 -1 62 13 0,51 -14 0,41 5 64 4 1,03 3 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 0,13 2 49 15 0,28 -3 0,16 5 43 1 0,37 10 

Hjälp med 
läxläsning 0,04 -1 12 -1 0,35 -4 0,03 0 8 -3 0,34 4 
Lek med barn 0,02 0 4 -1 0,35 -9 .. - .. - .. - 
Samtal med 
barn 0,05 0 18 -1 0,28 0 0,15 6 35 8 0,42 11 
Högläsning för 
barn 0,01 0 3 -3 0,19 -2 0,01 -1 4 -5 .. - 
Föräldramöten 
m.m. .. - .. - .. - .. - .. - .. - 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,03 0 5 0 1,14 6 0,02 -1 2 -2 .. - 
Annan omsorg 
om barn 0,01 0 7 3 0,21 -16 0,02 0 7 2 0,22 -14 

Omsorg om andra 0,02 -5 7 -6 0,32 -29 0,05 -1 8 -3 0,51 -5 
Inköp av varor och 
tjänster 0,35 5 56 -5 1,02 13 0,27 -5 68 5 0,40 -10 
Annat hemarbete 0,08 2 27 3 0,28 5 0,08 2 26 3 0,32 7 
Resor i samband 
med hemarbete 0,36 6 70 5 0,52 6 0,33 3 71 0 0,46 4 
Hemarbete, totalt 3,59 -48 99 0 4,02 -47 3,57 -28 99 1 4,00 -31 

Personlig omvårdnad 8,32 -15 100 0 8,34 -13 8,53 7 100 0 8,53 7 
Måltider 1,19 5 97 -2 1,21 6 1,07 0 99 1 1,07 0 
Resor i sb med 
personliga behov 0,01 -1 2 -2 .. - .. - .. - .. - 
Personliga behov, 
totalt 9,52 -11 100 0 9,55 -8 10,00 6 100 0 10,00 6 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Kvinnor 

 Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier 0,11 0 7 -2 2,41 40 .. - .. - .. - 
Resor i samband 
med studier .. - 3 0 1,46 70 .. - .. - .. - 
Studier, totalt 0,15 2 7 -2 3,32 74 .. - .. - .. - 

Idrott och friluftsliv 0,26 8 38 14 1,08 -3 0,31 13 46 23 1,06 -9 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,04 -5 4 -3 1,39 -40 .. - 5 1 .. - 
Underhållning, kultur 0,04 0 5 1 1,02 -17 0,03 -2 .. - .. - 
Social samvaro 0,45 -21 58 -18 1,16 -9 0,48 -23 63 -12 1,14 -18 
TV och radio 1,50 30 84 6 2,10 28 1,29 9 81 3 1,50 8 
Läsning 0,19 -12 42 -28 0,46 0 0,17 -20 42 -30 0,40 -11 
Hobbies 0,30 19 51 34 0,58 -3 0,46 37 56 38 1,21 36 
Övrig fri tid 0,12 -2 26 6 0,45 -21 0,16 6 26 2 1,02 21 
Resor i sb med fri tid 0,17 -1 35 2 0,47 -3 0,24 6 38 5 0,59 13 
Fri tid, totalt 4,26 15 99 0 4,29 16 4,40 28 98 -1 4,46 31 

Övrigt, okodbart 0,09 2 22 6 0,39 -3 0,07 0 23 1 0,29 -3 

Totalt 24,00 0 100 0 24,00 0 24,00 0 100 0 24,00 0 

Antal dagboksdagar 391 

 

391 

 

391 

 

168 

 

168 

 

168 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 3,56 33 52 5 7,07 21 4,18 23 58 6 6,58 -30 
Arbetsresor 0,25 8 44 4 0,57 18 0,34 9 49 2 1,02 9 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,21 42 52 6 7,51 33 4,52 32 58 6 7,48 -26 

Hushållsarbete 2,11 -46 95 -2 2,17 -44 1,32 -46 97 0 1,35 -48 
därav  Matlagning 0,47 -13 84 -10 0,56 -8 0,32 -13 85 -6 0,38 -12 

Diskning, 
avdukning 0,20 -9 71 -11 0,28 -8 0,14 -5 61 -9 0,24 -4 
Städning av 
bostaden 0,39 -5 71 -11 0,55 0 0,32 -13 66 -10 0,47 -11 
Tvätt, 
strykning 0,16 -6 42 -6 0,38 -8 0,11 -5 25 -10 0,41 -6 

Underhållsarbete 0,18 -5 33 -11 0,52 0 0,18 -3 36 -7 0,51 1 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,14 -3 15 -3 1,29 -6 0,10 -3 14 -4 1,11 4 
Inköp av varor och 
tjänster 0,29 0 55 -2 0,53 4 0,26 -2 61 5 0,42 -7 
Annat hemarbete 0,11 4 36 8 0,30 6 0,11 5 33 12 0,34 5 
Resor i samband 
med hemarbete 0,24 0 57 0 0,42 1 0,24 0 61 2 0,40 0 
Hemarbete, totalt 3,48 -48 98 0 3,53 -48 3,03 -48 99 1 3,05 -50 

Personlig omvårdnad 8,56 -1 100 0 8,56 -1 9,16 36 100 0 9,16 36 
Måltider 1,33 6 99 0 1,34 6 1,23 15 100 4 1,23 13 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. - .. - .. - .. - .. - 
Personliga behov, 
totalt 10,30 4 100 0 10,30 4 10,39 50 100 0 10,39 50 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Kvinnor 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier .. - 4 -1 2,04 26 .. - 4 -4 .. - 
Resor i samband 
med studier .. - .. - .. - .. - .. - .. - 
Studier, totalt .. - 4 -1 2,12 21 .. - 4 -4 .. - 

Idrott och friluftsliv 0,34 14 45 14 1,16 16 0,27 4 36 6 1,15 -1 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,03 -1 3 0 1,35 -14 0,11 5 8 3 2,20 40 
Underhållning, kultur 0,03 0 5 3 0,44 -32 0,02 0 2 -1 .. - 
Social samvaro 0,49 -22 65 -16 1,14 -13 0,45 -37 62 -15 1,10 -35 
TV och radio 2,02 16 88 -1 2,20 20 1,56 3 81 -6 2,21 13 
Läsning 0,34 -14 61 -23 0,56 -1 0,26 -23 54 -21 0,48 -18 
Hobbies 0,33 10 54 21 1,00 -5 0,34 5 43 10 1,18 -5 
Övrig fri tid 0,20 3 33 4 1,02 3 0,30 14 43 20 1,09 4 
Resor i sb med fri tid 0,15 -5 28 -3 0,52 -11 0,22 2 35 -4 1,00 10 
Fri tid, totalt 5,13 3 100 0 5,14 2 5,13 -26 98 -2 5,20 -20 

Övrigt, okodbart 0,04 - 18 4 0,23 -14 0,07 - 23 8 0,32 -8 

Totalt 24,00 0 100 0 24,00 0 24,00 0 100 0 24,00 0 

Antal dagboksdagar 448 

 

448 

 

448 

 

210 

 

210 

 

210 
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Tabell B:17b (forts.) 

 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. 3,59 -56 46 -11 8,08 1 4,37 -47 55 -9 7,40 -7 
Arbetsresor 0,22 -2 44 -8 0,47 -2 0,27 -1 49 -11 1,02 18 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,21 -59 46 -11 8,52 2 5,03 -48 56 -8 8,21 -7 

Hushållsarbete 0,50 2 73 -5 1,09 7 0,52 -7 81 -5 1,04 -4 
därav  Matlagning 0,25 6 61 -3 0,42 12 0,20 -3 62 -11 0,32 0 

Diskning, 
avdukning 0,07 -1 29 -8 0,22 0 0,09 0 35 -6 0,27 5 
Städning av 
bostaden 0,13 0 32 -5 0,38 3 0,16 -1 33 -8 0,45 5 
Tvätt, 
strykning 0,05 0 10 -2 0,50 6 0,04 0 12 -1 0,33 3 

Underhållsarbete 0,07 -13 8 -17 1,24 4 0,17 -19 26 -8 1,01 -42 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,04 -7 5 -4 .. - .. - 8 -4 1,25 16 
Inköp av varor och 
tjänster 0,15 -7 47 -3 0,31 -12 0,34 10 56 6 1,00 13 
Annat hemarbete 0,05 1 11 -2 0,41 15 .. - 14 -4 0,48 16 
Resor i samband 
med hemarbete 0,16 -6 46 -11 0,35 -4 0,20 -4 49 -6 0,40 -4 
Hemarbete, totalt 1,37 -30 86 -5 1,52 -28 2,17 -21 90 -4 2,32 -16 

Personlig omvårdnad 8,58 9 100 0 8,58 9 9,01 10 100 0 9,01 10 
Måltider 1,10 10 93 -4 1,15 14 1,08 4 96 -2 1,11 5 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. - .. - .. - .. - .. - 
Personliga behov, 
totalt 10,08 18 100 0 10,08 16 10,10 13 100 0 10,10 13 
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Tabell B:17b (forts.) 

 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. 

Studier 0,52 6 17 -1 4,53 51 0,29 13 14 4 3,22 36 
Resor i samband 
med studier 0,13 8 13 5 1,25 42 .. - 6 4 .. - 
Studier, totalt 1,05 15 17 -1 6,01 95 0,33 16 14 4 3,47 50 

Idrott och friluftsliv 0,35 1 32 5 1,45 -17 0,29 -5 29 1 1,35 -22 
Föreningsverksamhet 
m.m. .. - 4 0 .. - .. - .. - .. - 
Underhållning, kultur 0,05 -2 3 -2 .. - .. - 4 -2 .. - 
Social samvaro 1,06 -13 53 -16 1,58 8 0,44 -24 49 -16 1,28 -12 
TV och radio 2,06 4 80 -2 2,37 8 2,03 21 76 -5 2,41 35 
Läsning 0,16 -14 24 -29 1,05 7 0,07 -21 16 -43 0,46 -2 
Hobbies 1,41 81 75 53 2,15 49 1,06 46 57 39 1,56 4 
Övrig fri tid 0,14 2 23 1 1,01 7 0,32 21 27 10 1,56 53 
Resor i sb med fri tid 0,28 -10 42 -12 1,02 -8 0,47 16 41 -9 2,02 60 
Fri tid, totalt 6,39 53 100 2 6,39 45 5,54 44 97 -1 6,03 48 

Övrigt, okodbart 0,10 - 15 -3 1,08 32 0,02 - 13 -2 0,18 -30 

Totalt 24,00 0 100 0 24,00 0 24,00 0 100 0 24,00 0 

Antal dagboksdagar 191 

 

191 

 

191 

 

140 

 

140 

 

140 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 5,30 -21 71 5 7,20 -53 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 0,38 5 62 -1 1,01 3 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 6,08 -16 71 5 8,09 -47 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 1,08 10 84 3 1,21 10 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,28 4 69 -1 0,40 7 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,12 2 48 5 0,24 1 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,21 5 46 7 0,45 7 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,05 1 17 4 0,27 -2 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 0,33 -3 34 -4 1,37 6 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 1,31 21 87 7 1,44 17 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 0,52 - 82 13 1,03 14 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,02 - 5 3 0,28 0 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 0,25 - 37 -4 1,02 9 .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,02 - 7 -1 0,30 6 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn 0,05 - 21 0 0,25 2 .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,03 - 6 2 1,04 -24 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,02 - 6 1 0,33 3 .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,04 -1 8 0 0,47 -29 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,22 4 46 3 0,48 5 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,09 2 21 1 0,41 9 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,32 6 71 9 0,46 3 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 4,20 40 98 2 4,27 36 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 8,22 -1 100 0 8,22 -1 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,10 -2 97 -2 1,12 -1 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,33 -3 100 0 9,33 -3 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Män 

 Sammanboende småbarnsföräldrar Ensamstående småbarnsföräldrar 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier .. - 3 -5 .. - .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt .. - 3 -5 .. - .. .. .. .. .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,15 -4 21 2 1,14 -28 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,02 -5 2 -4 .. - .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,03 1 3 1 .. - .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 0,43 -11 53 -14 1,20 1 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 1,39 -4 81 -5 2,02 2 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,13 -9 35 -21 0,37 -2 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 0,34 25 51 39 1,06 -9 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,07 -2 17 -3 0,40 -3 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,13 -4 23 -6 0,50 -2 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 3,49 -15 98 -1 3,53 -14 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart 0,06 - 25 9 0,24 -16 .. .. .. .. .. .. 

Totalt 24,00 0 100 0 24,00 0 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 279 

 

279 

 

279 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 5,33 -33 67 -5 7,22 -26 .. .. .. .. .. .. 
Arbetsresor 0,41 7 59 -4 1,07 16 .. .. .. .. .. .. 
Förvärvsarbete, 
totalt 6,14 -26 68 -4 8,10 -20 .. .. .. .. .. .. 

Hushållsarbete 1,03 9 86 2 1,13 9 .. .. .. .. .. .. 
därav  Matlagning 0,26 5 72 4 0,36 5 .. .. .. .. .. .. 

Diskning, 
avdukning 0,11 1 48 4 0,23 1 .. .. .. .. .. .. 
Städning av 
bostaden 0,17 1 42 2 0,41 2 .. .. .. .. .. .. 
Tvätt, 
strykning 0,05 3 13 6 0,47 21 .. .. .. .. .. .. 

Underhållsarbete 0,39 -8 42 -3 1,31 -8 .. .. .. .. .. .. 
Omsorg om egna 
barn 0,24 9 41 11 0,58 12 .. .. .. .. .. .. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn 0,09 - 29 14 0,33 15 .. .. .. .. .. .. 

Hjälp med 
läxläsning 0,03 - 6 -1 0,42 9 .. .. .. .. .. .. 
Lek med barn 0,01 - 3 -1 .. - .. .. .. .. .. .. 
Samtal med 
barn 0,03 - 10 2 0,31 9 .. .. .. .. .. .. 
Högläsning för 
barn .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. 
Föräldramöten 
m.m. .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. 
Närvaro vid 
barns aktiv. 0,05 - 5 0 1,24 23 .. .. .. .. .. .. 
Annan omsorg 
om barn 0,01 - 4 3 0,37 - .. .. .. .. .. .. 

Omsorg om andra 0,06 -1 9 -2 1,07 2 .. .. .. .. .. .. 
Inköp av varor och 
tjänster 0,18 0 48 3 0,38 -2 .. .. .. .. .. .. 
Annat hemarbete 0,04 -2 18 -2 0,23 -8 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med hemarbete 0,34 8 60 3 0,56 12 .. .. .. .. .. .. 
Hemarbete, totalt 3,09 15 96 2 3,16 13 .. .. .. .. .. .. 

Personlig omvårdnad 8,24 5 100 0 8,24 5 .. .. .. .. .. .. 
Måltider 1,23 7 98 -2 1,25 8 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. 
Personliga behov, 
totalt 9,48 12 100 0 9,48 12 .. .. .. .. .. .. 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Män 

 Sammanboende föräldrar (barn min. 7 år) Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år) 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier .. - 5 -3 1,28 -13 .. .. .. .. .. .. 
Resor i samband 
med studier .. - .. - .. - .. .. .. .. .. .. 
Studier, totalt 0,05 -4 5 -3 1,35 -10 .. .. .. .. .. .. 

Idrott och friluftsliv 0,28 7 33 11 1,25 -6 .. .. .. .. .. .. 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,10 -5 7 -3 2,32 0 .. .. .. .. .. .. 
Underhållning, kultur 0,04 2 5 3 1,19 -17 .. .. .. .. .. .. 
Social samvaro 0,38 -12 49 -11 1,17 -6 .. .. .. .. .. .. 
TV och radio 2,00 7 86 -2 2,19 11 .. .. .. .. .. .. 
Läsning 0,13 -20 34 -37 0,39 -8 .. .. .. .. .. .. 
Hobbies 0,32 23 51 36 1,02 4 .. .. .. .. .. .. 
Övrig fri tid 0,10 1 26 6 0,38 -4 .. .. .. .. .. .. 
Resor i sb med fri tid 0,18 -4 31 -2 0,52 -20 .. .. .. .. .. .. 
Fri tid, totalt 4,35 -1 98 -1 4,40 1 .. .. .. .. .. .. 

Övrigt, okodbart .. - 18 1 .. - .. .. .. .. .. .. 

Totalt 24,00 0 100 0 24,00 0 .. .. .. .. .. .. 

Antal dagboksdagar 321 

 

321 

 

321 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Förvärvsarbete, m.m. 5,04 3 60 0 7,48 0 3,34 -54 50 -5 6,27 -59 
Arbetsresor 0,29 -1 49 -2 1,02 1 0,29 2 43 -6 1,08 19 
Förvärvsarbete, 
totalt 5,33 2 61 1 8,26 -6 4,03 -52 51 -5 7,16 -46 

Hushållsarbete 1,00 1 82 -2 1,13 3 1,22 3 89 -2 1,33 5 
därav  Matlagning 0,24 2 67 0 0,35 3 0,31 -3 79 -3 0,39 -2 

Diskning, 
avdukning 0,09 0 42 1 0,22 -1 0,12 0 49 1 0,24 0 
Städning av 
bostaden 0,17 0 41 0 0,40 -2 0,20 1 54 3 0,37 1 
Tvätt, 
strykning 0,04 3 9 5 0,46 23 0,07 -1 17 -2 0,39 0 

Underhållsarbete 0,49 -3 49 0 1,41 -4 0,33 3 38 5 1,25 1 
Omsorg om egna 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
därav  Tillsyn och  
 hjälp till barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hjälp med 
läxläsning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Lek med barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Samtal med 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Högläsning för 
barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Föräldramöten 
m.m. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Närvaro vid 
barns aktiv. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Annan omsorg 
om barn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Omsorg om andra 0,09 -3 14 -1 0,56 -26 0,12 1 14 4 1,26 -17 
Inköp av varor och 
tjänster 0,20 -3 46 -2 0,44 -4 0,28 3 54 -4 0,51 7 
Annat hemarbete 0,11 5 32 10 0,37 5 0,08 0 24 2 0,32 -6 
Resor i samband 
med hemarbete 0,27 0 51 -2 0,53 2 0,35 11 61 3 0,58 16 
Hemarbete, totalt 2,58 -2 93 -2 3,11 0 3,19 23 97 0 3,25 25 

Personlig omvårdnad 8,30 -7 100 0 8,30 -7 8,39 -16 100 0 8,39 -16 
Måltider 1,22 2 98 0 1,24 2 1,24 14 100 2 1,24 13 
Resor i sb med 
personliga behov .. - .. - .. - .. - .. - .. - 
Personliga behov, 
totalt 9,52 -5 100 0 9,52 -5 10,04 -3 100 0 10,04 -3 
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Tabell B:17b (forts.) 

 Män 

 Barnlösa 45–64 år sammanboende Barnlösa 45–64 år ensamstående 

 Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare Genomsnitt Andel utöv. Gm. utövare 

 
tid diff. % diff. tid diff. tid diff. % diff. tid diff. 

Studier .. - 3 -4 .. - .. - .. - .. - 
Resor i samband 
med studier .. - .. - .. - - - 0 -2 - - 
Studier, totalt 0,05 0 3 -4 .. - .. - .. - .. - 

Idrott och friluftsliv 0,33 7 39 12 1,22 -3 0,40 11 39 5 1,43 17 
Föreningsverksamhet 
m.m. 0,07 0 5 -1 2,14 20 .. - .. - .. - 
Underhållning, kultur 0,02 0 2 -1 .. - 0,02 0 3 -1 .. - 
Social samvaro 0,32 -22 48 -12 1,06 -21 0,52 -5 60 1 1,25 -7 
TV och radio 2,29 18 92 2 2,40 16 2,40 15 88 -5 3,01 26 
Läsning 0,29 -17 56 -23 0,51 -7 0,30 -27 53 -24 0,58 -17 
Hobbies 0,39 24 51 31 1,15 4 0,42 27 48 28 1,27 12 
Övrig fri tid 0,15 -2 27 2 0,54 -13 0,21 6 34 9 1,02 3 
Resor i sb med fri tid 0,19 -3 30 -1 1,02 -4 0,22 -1 32 -6 1,09 10 
Fri tid, totalt 5,25 5 100 1 5,25 2 6,13 26 99 0 6,17 26 

Övrigt, okodbart 0,08 - 21 4 0,35 -4 .. - 22 7 1,16 28 

Totalt 24,00 0 100 0 24,00 0 24,00 0 100 0 24,00 0 

Antal dagboksdagar 361 

 

361 

 

361 

 

157 

 

157 

 

157 
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Tabell B:18a 
Genomsnittlig tid för aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och minuter per 
dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–84 år. 
Aktivitetsindelning nivå 3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Ordinarie arbete i 
huvudyrke  3,31 ±0,12 0,43 ±0,08 2,43 ±0,09 4,18 ±0,13 0,43 ±0,08 3,17 ±0,10 
Övertidsarbete i 
huvudyrke 0,07 ±0,02 0,05 ±0,02 0,06 ±0,01 0,07 ±0,02 0,04 ±0,01 0,06 ±0,02 
Bisyssla, extraknäck 0,02 ±0,01 0,02 ±0,02 0,02 ±0,01 0,03 ±0,02 0,03 ±0,02 0,03 ±0,01 
Måltider i samband 
med arbete 0,12 ±0,01 0,02 ±0,01 0,09 ±0,01 0,17 ±0,01 0,02 ±0,01 0,13 ±0,01 
Annan tid på arbets-
platsen 0,01 ±0,00 0,00 ±0,00 0,01 ±0,00 0,02 ±0,00 0,00 ±0,00 0,01 ±0,00 
Arbetsresor 0,26 ±0,02 0,05 ±0,01 0,20 ±0,01 0,31 ±0,03 0,06 ±0,02 0,24 ±0,02 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,17 ±0,14 0,59 ±0,06 3,21 ±0,10 5,19 ±0,17 0,59 ±0,07 4,05 ±0,12 

Matlagning 0,40 ±0,02 0,49 ±0,02 0,43 ±0,02 0,24 ±0,02 0,31 ±0,02 0,26 ±0,01 
Brödbakning 0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 
Egenproduktion av 
matvaror 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 
Diskning, avdukning 0,17 ±0,01 0,22 ±0,01 0,19 ±0,01 0,09 ±0,01 0,12 ±0,01 0,10 ±0,01 
Städning av bostaden 0,33 ±0,03 0,39 ±0,03 0,35 ±0,02 0,17 ±0,02 0,26 ±0,03 0,20 ±0,02 
Tvätt, strykning 0,14 ±0,02 0,15 ±0,02 0,14 ±0,01 0,04 ±0,01 0,05 ±0,01 0,04 ±0,01 
Vård, tillverkning av 
kläder  0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±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 0,03 ±0,01 0,05 ±0,02 0,04 ±0,01 
Hushållsarbete, 
totalt 1,51 ±0,05 2,14 ±0,05 1,58 ±0,04 1,00 ±0,04 1,22 ±0,05 1,06 ±0,03 

Skötsel av tomt och 
trädgård 0,06 ±0,01 0,13 ±0,02 0,08 ±0,01 0,11 ±0,02 0,16 ±0,03 0,13 ±0,02 
Rastning av hund 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 
Annan skötsel av 
sällskapsdjur 0,05 ±0,01 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 
Byggnadsarbeten, 
ombyggnader .. .. .. .. .. .. 0,02 ±0,02 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 
Reparationer, under-
håll i hemmet 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,08 ±0,02 0,10 ±0,03 0,08 ±0,02 
Reparation, underhåll 
av fordon 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,05 ±0,02 0,05 ±0,01 0,05 ±0,01 
Reparation, underhåll 
av annat .. .. 0,01 ±0,01 0,00 ±0,00 0,02 ±0,02 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 
Ospecificerat under-
håll 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,03 ±0,01 0,03 ±0,02 0,03 ±0,01 
Underhållsarbete, 
totalt 0,20 ±0,03 0,27 ±0,03 0,22 ±0,02 0,39 ±0,05 0,46 ±0,05 0,41 ±0,04 

Tillsyn och hjälp till 
barn 0,17 ±0,02 0,16 ±0,02 0,17 ±0,02 0,08 ±0,02 0,08 ±0,02 0,08 ±0,01 
Hjälp med läxläsning 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,00 ±0,00 .. .. 0,01 ±0,00 
Lek med barn 0,04 ±0,01 0,05 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 0,04 ±0,01 
Samtal med barn 0,02 ±0,00 0,02 ±0,01 0,02 ±0,00 0,01 ±0,01 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 0,00 ±0,00 0,01 ±0,00 
Föräldramöten m.m. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Ordinarie arbete i 
huvudyrke  3,54 ±0,08 0,43 ±0,06 2,59 ±0,06 
Övertidsarbete i 
huvudyrke 0,07 ±0,01 0,05 ±0,01 0,06 ±0,01 
Bisyssla, extraknäck 0,02 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 
Måltider i samband 
med arbete 0,14 ±0,01 0,02 ±0,00 0,11 ±0,01 
Annan tid på arbets-
platsen 0,02 ±0,00 0,00 ±0,00 0,01 ±0,00 
Arbetsresor 0,28 ±0,02 0,06 ±0,01 0,22 ±0,01 
Förvärvsarbete, 
totalt 4,47 ±0,10 0,59 ±0,05 3,42 ±0,07 

Matlagning 0,32 ±0,01 0,40 ±0,02 0,35 ±0,01 
Brödbakning 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,00 
Egenproduktion av 
matvaror 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 
Diskning, avdukning 0,13 ±0,01 0,17 ±0,01 0,14 ±0,01 
Städning av bostaden 0,25 ±0,02 0,33 ±0,02 0,27 ±0,01 
Tvätt, strykning 0,09 ±0,01 0,10 ±0,01 0,09 ±0,01 
Vård, tillverkning av 
kläder  0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Eldning, vedhuggning  0,02 ±0,01 0,03 ±0,01 0,02 ±0,01 
Hushållsarbete, 
totalt 1,26 ±0,03 1,49 ±0,04 1,33 ±0,03 

Skötsel av tomt och 
trädgård 0,09 ±0,01 0,14 ±0,02 0,10 ±0,01 
Rastning av hund 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 
Annan skötsel av 
sällskapsdjur 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 
Byggnadsarbeten, 
ombyggnader 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 
Reparationer, under-
håll i hemmet 0,06 ±0,01 0,06 ±0,01 0,06 ±0,01 
Reparation, underhåll 
av fordon 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 
Reparation, underhåll 
av annat 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 
Ospecificerat under-
håll 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 
Underhållsarbete, 
totalt 0,29 ±0,03 0,36 ±0,03 0,31 ±0,02 

Tillsyn och hjälp till 
barn 0,13 ±0,01 0,12 ±0,01 0,13 ±0,01 
Hjälp med läxläsning 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Lek med barn 0,03 ±0,01 0,06 ±0,01 0,04 ±0,01 
Samtal med barn 0,02 ±0,00 0,01 ±0,00 0,02 ±0,00 
Högläsning för barn 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Föräldramöten m.m. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
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 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Närvaro vid barns 
aktiviteter 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 
Annan omsorg om 
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 
Omsorg om egna 
barn, totalt 0,27 ±0,03 0,27 ±0,04 0,27 ±0,03 0,15 ±0,02 0,19 ±0,03 0,16 ±0,02 

Hjälp till vuxna i eget 
hushåll 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 
Hjälp till barn i andras 
hushåll 0,04 ±0,01 0,05 ±0,02 0,04 ±0,01 0,02 ±0,01 0,05 ±0,02 0,03 ±0,01 
Annan hjälp till 
andras hushåll 0,03 ±0,01 0,05 ±0,02 0,03 ±0,01 0,05 ±0,02 0,06 ±0,02 0,05 ±0,02 
Besök hos patient på 
sjukhus 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 .. .. .. .. 0,01 ±0,01 
Omsorg om andra, 
totalt 0,09 ±0,02 0,11 ±0,02 0,10 ±0,02 0,09 ±0,03 0,13 ±0,03 0,10 ±0,02 

Inköp av dagligvaror 0,11 ±0,01 0,09 ±0,01 0,10 ±0,01 0,08 ±0,01 0,08 ±0,01 0,08 ±0,01 
Inköp av andra varor 0,07 ±0,02 0,11 ±0,02 0,08 ±0,01 0,06 ±0,01 0,10 ±0,02 0,07 ±0,01 
Medicinsk behandling 
utom hemmet 0,03 ±0,01 .. .. 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,00 ±0,00 0,02 ±0,01 
Ärenden, offentliga 
inrättningar 0,00 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Andra och ospecifi-
cerade ärenden 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 0,06 ±0,01 0,06 ±0,01 0,04 ±0,01 0,05 ±0,01 
Inköp av varor och 
tjänster, totalt 0,28 ±0,03 0,28 ±0,05 0,28 ±0,02 0,23 ±0,03 0,22 ±0,02 0,23 ±0,02 

Annat hemarbete 0,09 ±0,01 0,07 ±0,01 0,08 ±0,01 0,09 ±0,01 0,06 ±0,01 0,08 ±0,01 
Resor i samband 
med hemarbete  0,28 ±0,02 0,26 ±0,02 0,27 ±0,02 0,30 ±0,03 0,31 ±0,03 0,30 ±0,02 
Hemarbete, totalt 3,52 ±0,11 4,20 ±0,11 4,00 ±0,08 3,04 ±0,10 3,40 ±0,11 3,14 ±0,07 

Nattsömn 7,45 ±0,05 8,36 ±0,06 7,59 ±0,04 7,38 ±0,06 8,41 ±0,06 7,56 ±0,05 
Middagslur 0,03 ±0,01 0,04 ±0,02 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,04 ±0,02 0,03 ±0,01 
Sängliggande p.g.a. 
sjukdom .. .. .. .. 0,02 ±0,02 .. .. .. .. .. .. 
Personlig hygien, av-, 
påklädning 0,58 ±0,02 1,00 ±0,02 0,59 ±0,02 0,44 ±0,02 0,50 ±0,02 0,46 ±0,02 
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 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,02 ±0,02 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 
Personlig omvård-
nad, totalt 8,51 ±0,05 9,44 ±0,07 9,06 ±0,05 8,29 ±0,07 9,40 ±0,06 8,49 ±0,05 

Måltider 1,04 ±0,02 1,23 ±0,03 1,10 ±0,02 1,03 ±0,03 1,21 ±0,03 1,08 ±0,02 
Kaffe, förfriskningar 0,21 ±0,02 0,30 ±0,02 0,24 ±0,02 0,21 ±0,03 0,28 ±0,02 0,23 ±0,02 
Måltider, totalt 1,25 ±0,03 1,53 ±0,03 1,33 ±0,03 1,24 ±0,04 1,49 ±0,04 1,31 ±0,03 
Resor i sb med 
personliga behov 0,00 ±0,00 0,01 ±0,01 0,00 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 
Personliga behov, 
totalt 10,17 ±0,06 11,38 ±0,07 10,40 ±0,05 9,54 ±0,08 11,30 ±0,07 10,21 ±0,06 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Närvaro vid barns 
aktiviteter 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 
Annan omsorg om 
barn 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Omsorg om egna 
barn, totalt 0,21 ±0,02 0,23 ±0,02 0,22 ±0,02 

Hjälp till vuxna i eget 
hushåll 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Hjälp till barn i andras 
hushåll 0,03 ±0,01 0,05 ±0,01 0,04 ±0,01 
Annan hjälp till 
andras hushåll 0,04 ±0,01 0,05 ±0,01 0,04 ±0,01 
Besök hos patient på 
sjukhus 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 
Omsorg om andra, 
totalt 0,09 ±0,02 0,12 ±0,02 0,10 ±0,01 

Inköp av dagligvaror 0,09 ±0,01 0,09 ±0,01 0,09 ±0,01 
Inköp av andra varor 0,07 ±0,01 0,10 ±0,01 0,08 ±0,01 
Medicinsk behandling 
utom hemmet 0,03 ±0,01 .. .. 0,03 ±0,01 
Ärenden, offentliga 
inrättningar 0,00 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 
Andra och ospecifi-
cerade ärenden 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 0,06 ±0,01 
Inköp av varor och 
tjänster, totalt 0,25 ±0,02 0,25 ±0,03 0,25 ±0,02 

Annat hemarbete 0,09 ±0,01 0,07 ±0,01 0,08 ±0,01 
Resor i samband 
med hemarbete  0,29 ±0,02 0,28 ±0,02 0,29 ±0,01 
Hemarbete, totalt 3,29 ±0,07 4,01 ±0,08 3,38 ±0,05 

Nattsömn 7,41 ±0,04 8,38 ±0,04 7,58 ±0,03 
Middagslur 0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 
Sängliggande p.g.a. 
sjukdom 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 
Personlig hygien, av-, 
påklädning 0,51 ±0,01 0,55 ±0,02 0,52 ±0,01 
Bastu, solarium 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Annan personlig 
omvårdnad 0,02 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 
Personlig omvård-
nad, totalt 8,40 ±0,04 9,42 ±0,05 8,58 ±0,04 

Måltider 1,04 ±0,02 1,22 ±0,02 1,09 ±0,01 
Kaffe, förfriskningar 0,21 ±0,02 0,29 ±0,02 0,23 ±0,01 
Måltider, totalt 1,25 ±0,02 1,51 ±0,02 1,32 ±0,02 
Resor i sb med 
personliga behov 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Personliga behov, 
totalt 10,06 ±0,05 11,34 ±0,05 10,31 ±0,04 
  



Bilagor Nu för tiden 

270 Statistiska centralbyrån 
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 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Målinriktade studier, 
lektioner 0,11 ±0,03 0,01 ±0,01 0,08 ±0,02 0,08 ±0,03 .. .. 0,07 ±0,03 
Målinriktade studier, 
hemarbete 0,06 ±0,02 0,04 ±0,02 0,05 ±0,02 0,04 ±0,02 0,02 ±0,01 0,03 ±0,01 
Studiecirklar och 
liknande 0,01 ±0,01 .. .. 0,01 ±0,01 .. .. .. .. 0,00 ±0,00 
Läsning av facklittera-
tur o dyl 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 
Resor i samband 
med studier 0,04 ±0,01 .. .. 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 
Studier, totalt 0,23 ±0,05 0,07 ±0,02 0,18 ±0,04 0,16 ±0,05 0,06 ±0,03 0,13 ±0,04 

Promenader i skog 
och mark 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,02 0,05 ±0,01 0,03 ±0,01 
Andra promenader 0,14 ±0,02 0,17 ±0,02 0,15 ±0,01 0,10 ±0,02 0,16 ±0,02 0,12 ±0,02 
Jakt 0,00 ±0,00 .. .. .. .. 0,01 ±0,01 0,03 ±0,02 0,02 ±0,01 
Fiske 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 
Idrott, motion 
utomhus 0,02 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 0,06 ±0,02 0,05 ±0,01 
Idrott, motion 
inomhus 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 0,06 ±0,01 0,07 ±0,02 0,06 ±0,02 0,06 ±0,02 
Bilutflykter 0,00 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,02 ±0,02 0,01 ±0,01 
Annat idrotts- eller 
friluftsliv 0,05 ±0,01 0,08 ±0,02 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 
Idrott och friluftsliv, 
totalt 0,32 ±0,03 0,39 ±0,03 0,34 ±0,02 0,32 ±0,04 0,45 ±0,04 0,36 ±0,03 

Föreningsverksamhet 
(ej religiös) 0,03 ±0,01 0,04 ±0,02 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 0,05 ±0,02 0,06 ±0,02 
Religiös verksamhet .. .. 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 .. .. 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 
Föreningsverksam-
het m.m. totalt 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 0,04 ±0,01 0,06 ±0,02 0,06 ±0,02 0,06 ±0,02 

Åskådare vid idrotts-
evenemang 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 0,00 ±0,00 0,04 ±0,02 0,01 ±0,01 
Biobesök 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Teater, konsert, 
utställningar 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 
Biblioteksbesök 0,01 ±0,01 .. .. 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Annan underhållning 0,01 ±0,01 0,03 ±0,01 0,01 ±0,01 0,00 ±0,00 0,03 ±0,01 0,01 ±0,00 
Underhållning, 
kultur, totalt 0,03 ±0,01 0,08 ±0,02 0,05 ±0,01 0,02 ±0,01 0,09 ±0,03 0,04 ±0,01 

Fest, kalas 0,06 ±0,02 0,14 ±0,03 0,08 ±0,02 0,06 ±0,03 0,14 ±0,04 0,08 ±0,02 
Besök hos släkt och 
vänner  0,05 ±0,02 0,08 ±0,02 0,06 ±0,01 0,05 ±0,02 0,07 ±0,02 0,06 ±0,01 
Besök av släkt och 
vänner  0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 0,05 ±0,02 0,03 ±0,01 
Samtal 0,15 ±0,02 0,27 ±0,03 0,19 ±0,02 0,14 ±0,02 0,22 ±0,04 0,16 ±0,02 
Telefonsamtal 0,14 ±0,01 0,14 ±0,01 0,14 ±0,01 0,06 ±0,01 0,06 ±0,01 0,06 ±0,01 
Besök på restaurang, 
café, bar  0,02 ±0,01 0,04 ±0,01 0,02 ±0,01 0,03 ±0,01 0,05 ±0,02 0,03 ±0,01 
Dans, diskotek .. .. 0,01 ±0,01 0,00 ±0,00 .. .. 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 
Spel, sällskapslekar 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 0,06 ±0,02 0,03 ±0,01 
Andra sociala 
sammankomster 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Social samvaro, 
totalt 0,49 ±0,04 1,19 ±0,06 0,57 ±0,03 0,41 ±0,05 1,07 ±0,06 0,48 ±0,04 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Målinriktade studier, 
lektioner 0,10 ±0,02 0,02 ±0,01 0,07 ±0,02 
Målinriktade studier, 
hemarbete 0,05 ±0,01 0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 
Studiecirklar och 
liknande 0,01 ±0,01 0,00 ±0,00 0,01 ±0,00 
Läsning av facklittera-
tur o dyl 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Resor i samband 
med studier 0,03 ±0,01 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 
Studier, totalt 0,20 ±0,04 0,07 ±0,02 0,16 ±0,03 

Promenader i skog 
och mark 0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 
Andra promenader 0,12 ±0,01 0,17 ±0,01 0,13 ±0,01 
Jakt 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 
Fiske 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Idrott, motion 
utomhus 0,03 ±0,01 0,05 ±0,01 0,04 ±0,01 
Idrott, motion 
inomhus 0,07 ±0,01 0,05 ±0,01 0,06 ±0,01 
Bilutflykter 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 
Annat idrotts- eller 
friluftsliv 0,05 ±0,01 0,07 ±0,01 0,06 ±0,01 
Idrott och friluftsliv, 
totalt 0,32 ±0,02 0,42 ±0,03 0,35 ±0,02 

Föreningsverksamhet 
(ej religiös) 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 
Religiös verksamhet .. .. 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 
Föreningsverksam-
het m.m. totalt 0,05 ±0,01 0,06 ±0,02 0,05 ±0,01 

Åskådare vid idrotts-
evenemang 0,01 ±0,00 0,03 ±0,01 0,01 ±0,00 
Biobesök 0,00 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Teater, konsert, 
utställningar 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 
Biblioteksbesök 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Annan underhållning 0,01 ±0,00 0,03 ±0,01 0,01 ±0,00 
Underhållning, 
kultur, totalt 0,03 ±0,01 0,09 ±0,02 0,04 ±0,01 

Fest, kalas 0,06 ±0,02 0,14 ±0,03 0,08 ±0,01 
Besök hos släkt och 
vänner  0,05 ±0,01 0,07 ±0,01 0,06 ±0,01 
Besök av släkt och 
vänner  0,03 ±0,01 0,05 ±0,01 0,03 ±0,01 
Samtal 0,15 ±0,01 0,25 ±0,02 0,18 ±0,01 
Telefonsamtal 0,10 ±0,01 0,10 ±0,01 0,10 ±0,01 
Besök på restaurang, 
café, bar  0,02 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 
Dans, diskotek 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 
Spel, sällskapslekar 0,03 ±0,01 0,06 ±0,01 0,04 ±0,01 
Andra sociala 
sammankomster 0,00 ±0,00 0,01 ±0,00 0,00 ±0,00 
Social samvaro, 
totalt 0,45 ±0,03 1,13 ±0,04 0,53 ±0,03 
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 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

TV-, videotittande 1,47 ±0,05 2,12 ±0,06 1,55 ±0,05 2,02 ±0,06 2,54 ±0,08 2,17 ±0,06 
Radiolyssnande 0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,04 ±0,02 0,03 ±0,01 
TV och radio, totalt 1,50 ±0,05 2,16 ±0,06 1,58 ±0,05 2,05 ±0,07 2,58 ±0,08 2,20 ±0,06 

Dagstidningsläsning 0,11 ±0,01 0,11 ±0,01 0,11 ±0,01 0,12 ±0,01 0,14 ±0,02 0,12 ±0,01 
Veckotidningsläsning 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Bokläsning 0,14 ±0,02 0,16 ±0,02 0,14 ±0,02 0,10 ±0,02 0,12 ±0,02 0,11 ±0,02 
Övrig, ospecificerad  
läsning 0,05 ±0,01 0,07 ±0,01 0,06 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 0,04 ±0,01 
Läsning, totalt 0,31 ±0,03 0,36 ±0,03 0,32 ±0,02 0,27 ±0,03 0,30 ±0,03 0,28 ±0,03 

Stickning 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Annat handarbete 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 0,03 ±0,01 .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
Internetanvändning 0,20 ±0,02 0,24 ±0,02 0,21 ±0,02 0,24 ±0,03 0,31 ±0,04 0,26 ±0,03 
Annan datoranvänd-
ning 0,04 ±0,02 0,07 ±0,02 0,05 ±0,02 0,12 ±0,03 0,16 ±0,03 0,13 ±0,02 
Tekniska hobbies, 
samling 0,00 ±0,00 .. .. 0,00 ±0,00 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 
Spel, lek ensam 0,04 ±0,01 0,06 ±0,01 0,05 ±0,01 0,03 ±0,01 0,05 ±0,01 0,03 ±0,01 
Penningspel .. .. 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 
Lyssna på cd-, band-
spelare 0,00 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 0,01 ±0,00 
Musikutövning 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 
Andra hobbies 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,03 ±0,01 0,02 ±0,01 
Hobbies, totalt 0,36 ±0,03 0,45 ±0,04 0,39 ±0,03 0,45 ±0,04 1,01 ±0,05 0,49 ±0,04 

Vila, meditera, göra 
ingenting 0,18 ±0,02 0,22 ±0,03 0,19 ±0,02 0,17 ±0,02 0,21 ±0,03 0,18 ±0,02 
Övrig och ospecifi-
cerad fri tid 0,04 ±0,02 0,03 ±0,01 0,04 ±0,02 0,02 ±0,01 0,01 ±0,01 0,02 ±0,01 
Övrig fri tid, totalt 0,22 ±0,03 0,25 ±0,03 0,23 ±0,03 0,19 ±0,03 0,23 ±0,03 0,20 ±0,03 

Resor i sb med fri tid 0,20 ±0,03 0,37 ±0,03 0,24 ±0,02 0,22 ±0,04 0,38 ±0,04 0,27 ±0,03 
Fri tid, totalt 5,06 ±0,09 6,50 ±0,10 5,36 ±0,08 5,18 ±0,11 7,38 ±0,11 5,58 ±0,09 

Förde tidsdagbok 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,02 ±0,01 0,02 ±0,00 
Ospecificerade resor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ej uppgiven eller 
okodbar akt. 0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 0,07 ±0,03 0,05 ±0,02 0,07 ±0,02 
Övrigt, okodbart, 
totalt 0,05 ±0,01 0,07 ±0,01 0,06 ±0,01 0,09 ±0,03 0,07 ±0,02 0,08 ±0,02 

Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 

    

3 416 

     

2 841 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

TV-, videotittande 1,54 ±0,04 2,32 ±0,05 2,05 ±0,04 
Radiolyssnande 0,03 ±0,01 0,04 ±0,01 0,03 ±0,01 
TV och radio, totalt 1,57 ±0,04 2,36 ±0,05 2,08 ±0,04 

Dagstidningsläsning 0,11 ±0,01 0,13 ±0,01 0,12 ±0,01 
Veckotidningsläsning 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Bokläsning 0,12 ±0,01 0,14 ±0,02 0,13 ±0,01 
Övrig, ospecificerad  
läsning 0,05 ±0,01 0,05 ±0,01 0,05 ±0,01 
Läsning, totalt 0,29 ±0,02 0,33 ±0,02 0,30 ±0,02 

Stickning 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Annat handarbete 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 
Internetanvändning 0,22 ±0,02 0,27 ±0,02 0,23 ±0,02 
Annan datoranvänd-
ning 0,08 ±0,02 0,11 ±0,02 0,09 ±0,01 
Tekniska hobbies, 
samling 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 0,01 ±0,00 
Spel, lek ensam 0,04 ±0,01 0,06 ±0,01 0,04 ±0,01 
Penningspel 0,00 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 
Lyssna på cd-, band-
spelare 0,01 ±0,00 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 
Musikutövning 0,01 ±0,01 0,01 ±0,01 0,01 ±0,00 
Andra hobbies 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 0,02 ±0,01 
Hobbies, totalt 0,40 ±0,03 0,53 ±0,03 0,44 ±0,03 

Vila, meditera, göra 
ingenting 0,18 ±0,02 0,22 ±0,02 0,19 ±0,01 
Övrig och ospecifi-
cerad fri tid 0,03 ±0,01 0,02 ±0,01 0,03 ±0,01 
Övrig fri tid, totalt 0,21 ±0,02 0,24 ±0,02 0,22 ±0,02 

Resor i sb med fri tid 0,21 ±0,02 0,37 ±0,03 0,26 ±0,02 
Fri tid, totalt 5,12 ±0,07 7,13 ±0,07 5,47 ±0,06 

Förde tidsdagbok 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 0,02 ±0,00 
Ospecificerade resor .. .. .. .. .. .. 
Ej uppgiven eller 
okodbar akt. 0,05 ±0,02 0,05 ±0,01 0,05 ±0,01 
Övrigt, okodbart, 
totalt 0,07 ±0,02 0,07 ±0,01 0,07 ±0,01 

Totalt 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 24,00 ±0,00 

Antal dagboksdagar 
    

6 257 
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Tabell B:19a 
Andel utövare av aktiviteter en genomsnittlig dag år 2010/11 efter kön. Procent 
med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–84 år. Aktivitetsindelning 
nivå 3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Ordinarie arbete i 
huvudyrke  48 ±2 12 ±2 38 ±2 54 ±3 12 ±2 42 ±2 
Övertidsarbete i 
huvudyrke 10 ±2 8 ±1 10 ±1 9 ±2 6 ±1 8 ±1 
Bisyssla, extraknäck 1 ±0 1 ±1 1 ±0 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Måltider i samband 
med arbete 32 ±2 5 ±1 24 ±2 41 ±3 4 ±1 31 ±2 
Annan tid på arbets-
platsen 7 ±1 2 ±1 5 ±1 7 ±2 1 ±1 5 ±1 
Arbetsresor 46 ±2 10 ±2 36 ±2 52 ±3 10 ±2 40 ±2 
Förvärvsarbete, 
totalt 53 ±3 20 ±2 44 ±2 59 ±3 19 ±2 48 ±2 

Matlagning 82 ±2 83 ±2 82 ±2 66 ±3 69 ±3 67 ±2 
Brödbakning 5 ±1 7 ±1 5 ±1 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Egenproduktion av 
matvaror 3 ±1 4 ±1 3 ±1 2 ±1 3 ±1 2 ±1 
Diskning, avdukning 61 ±3 68 ±3 63 ±2 41 ±3 42 ±3 41 ±3 
Städning av bostaden 66 ±3 71 ±3 68 ±2 41 ±3 49 ±3 43 ±2 
Tvätt, strykning 33 ±3 36 ±3 34 ±2 9 ±2 13 ±2 10 ±1 
Vård, tillverkning av 
kläder  3 ±1 2 ±1 3 ±1 0 ±0 1 ±0 0 ±0 
Eldning, vedhuggning  3 ±1 3 ±1 3 ±1 7 ±2 8 ±2 8 ±1 
Hushållsarbete, 
totalt 94 ±1 95 ±1 94 ±1 81 ±2 84 ±2 82 ±2 

Skötsel av tomt och 
trädgård 13 ±2 18 ±2 15 ±2 15 ±2 20 ±2 16 ±2 
Rastning av hund 9 ±2 9 ±2 9 ±1 8 ±2 7 ±2 8 ±2 
Annan skötsel av 
sällskapsdjur 13 ±2 15 ±2 14 ±2 7 ±1 7 ±2 7 ±1 
Byggnadsarbeten, 
ombyggnader .. .. .. .. .. .. 1 ±1 1 ±1 1 ±0 
Reparationer, under-
håll i hemmet 5 ±1 5 ±1 5 ±1 9 ±2 10 ±2 9 ±1 
Reparation, underhåll 
av fordon 2 ±1 2 ±1 2 ±1 8 ±2 8 ±2 8 ±1 
Reparation, underhåll 
av annat .. .. 1 ±0 0 ±0 2 ±1 3 ±1 3 ±1 
Ospecificerat under-
håll 1 ±1 1 ±0 1 ±0 3 ±1 2 ±1 3 ±1 
Underhållsarbete, 
totalt 33 ±3 38 ±3 34 ±2 38 ±3 43 ±3 39 ±2 

Tillsyn och hjälp till 
barn 23 ±2 20 ±2 22 ±2 16 ±2 14 ±2 15 ±2 
Hjälp med läxläsning 2 ±1 2 ±1 2 ±1 1 ±1 1 ±1 1 ±0 
Lek med barn 7 ±1 9 ±1 7 ±1 5 ±1 8 ±2 6 ±1 
Samtal med barn 8 ±1 6 ±1 7 ±1 4 ±1 3 ±1 3 ±1 
Högläsning för barn 3 ±1 3 ±1 3 ±1 3 ±1 1 ±1 2 ±1 
Föräldramöten m.m. 1 ±1 0 ±0 1 ±0 .. .. 0 ±0 .. .. 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Ordinarie arbete i 
huvudyrke  51 ±2 12 ±1 40 ±1 
Övertidsarbete i 
huvudyrke 10 ±1 7 ±1 9 ±1 
Bisyssla, extraknäck 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Måltider i samband 
med arbete 36 ±2 5 ±1 27 ±1 
Annan tid på arbets-
platsen 7 ±1 2 ±0 5 ±1 
Arbetsresor 49 ±2 10 ±1 38 ±1 
Förvärvsarbete, 
totalt 56 ±2 20 ±1 46 ±1 

Matlagning 74 ±2 76 ±2 75 ±1 
Brödbakning 3 ±1 4 ±1 4 ±1 
Egenproduktion av 
matvaror 2 ±1 3 ±1 3 ±1 
Diskning, avdukning 51 ±2 56 ±2 53 ±2 
Städning av bostaden 54 ±2 60 ±2 56 ±2 
Tvätt, strykning 22 ±2 25 ±2 22 ±1 
Vård, tillverkning av 
kläder  2 ±1 1 ±0 2 ±0 
Eldning, vedhuggning  5 ±1 6 ±1 5 ±1 
Hushållsarbete, 
totalt 88 ±1 90 ±1 88 ±1 

Skötsel av tomt och 
trädgård 14 ±1 19 ±2 16 ±1 
Rastning av hund 8 ±1 8 ±1 8 ±1 
Annan skötsel av 
sällskapsdjur 10 ±1 11 ±1 11 ±1 
Byggnadsarbeten, 
ombyggnader 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Reparationer, under-
håll i hemmet 7 ±1 7 ±1 7 ±1 
Reparation, underhåll 
av fordon 5 ±1 5 ±1 5 ±1 
Reparation, underhåll 
av annat 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Ospecificerat under-
håll 2 ±1 2 ±0 2 ±0 
Underhållsarbete, 
totalt 35 ±2 40 ±2 37 ±2 

Tillsyn och hjälp till 
barn 20 ±1 17 ±1 19 ±1 
Hjälp med läxläsning 2 ±0 1 ±0 2 ±0 
Lek med barn 6 ±1 8 ±1 7 ±1 
Samtal med barn 6 ±1 5 ±1 5 ±1 
Högläsning för barn 3 ±1 2 ±1 3 ±1 
Föräldramöten m.m. 1 ±0 0 ±0 0 ±0 
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 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Närvaro vid barns 
aktiviteter 2 ±1 2 ±1 2 ±0 1 ±1 2 ±1 1 ±1 
Annan omsorg om 
barn 3 ±1 3 ±1 3 ±1 2 ±1 1 ±1 1 ±1 
Omsorg om egna 
barn, totalt 27 ±2 25 ±2 26 ±2 19 ±2 18 ±2 19 ±2 

Hjälp till vuxna i eget 
hushåll 3 ±1 2 ±1 3 ±1 3 ±1 3 ±1 3 ±1 
Hjälp till barn i andras 
hushåll 4 ±1 6 ±1 5 ±1 2 ±1 4 ±1 3 ±1 
Annan hjälp till 
andras hushåll 5 ±1 8 ±2 6 ±1 5 ±1 7 ±2 6 ±1 
Besök hos patient på 
sjukhus 1 ±1 1 ±0 1 ±1 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Omsorg om andra, 
totalt 12 ±2 16 ±2 13 ±2 10 ±2 14 ±2 11 ±2 

Inköp av dagligvaror 33 ±3 29 ±2 32 ±2 27 ±3 28 ±3 27 ±2 
Inköp av andra varor 16 ±2 17 ±2 16 ±2 16 ±2 16 ±2 16 ±2 
Medicinsk behandling 
utom hemmet 5 ±1 1 ±1 4 ±1 4 ±1 0 ±0 3 ±1 
Ärenden, offentliga 
inrättningar 1 ±0 .. .. 1 ±0 1 ±1 0 ±0 1 ±1 
Andra och ospecifi-
cerade ärenden 16 ±2 13 ±2 15 ±2 15 ±2 11 ±2 14 ±2 
Inköp av varor och 
tjänster, totalt 55 ±3 49 ±3 53 ±2 49 ±3 47 ±3 48 ±2 

Annat hemarbete 29 ±3 22 ±2 27 ±2 25 ±3 17 ±2 23 ±2 
Resor i samband 
med hemarbete  59 ±3 54 ±3 58 ±2 58 ±3 53 ±3 57 ±2 
Hemarbete, totalt 98 ±4 99 ±4 98 ±2 93 ±4 94 ±4 93 ±3 

Nattsömn 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Middagslur 4 ±1 5 ±1 4 ±1 4 ±1 6 ±2 5 ±1 
Sängliggande p.g.a. 
sjukdom 0 ±0 1 ±0 1 ±0 0 ±0 1 ±1 0 ±0 
Personlig hygien, av-, 
påklädning 99 ±1 98 ±1 99 ±0 95 ±1 96 ±1 96 ±1 
Bastu, solarium 1 ±1 2 ±1 1 ±1 1 ±1 1 ±1 1 ±1 
Annan personlig 
omvårdnad 6 ±1 7 ±1 6 ±1 6 ±1 8 ±2 6 ±1 
Personlig omvård-
nad, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Måltider 98 ±1 99 ±1 98 ±1 95 ±1 98 ±1 96 ±1 
Kaffe, förfriskningar 53 ±3 64 ±3 56 ±2 45 ±3 58 ±3 49 ±2 
Måltider, totalt 98 ±1 99 ±0 99 ±0 97 ±1 99 ±1 97 ±1 
Resor i sb med 
personliga behov 1 ±1 2 ±1 2 ±0 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Närvaro vid barns 
aktiviteter 1 ±0 2 ±0 2 ±0 
Annan omsorg om 
barn 2 ±1 2 ±1 2 ±0 
Omsorg om egna 
barn, totalt 23 ±1 22 ±1 23 ±1 

Hjälp till vuxna i eget 
hushåll 3 ±1 2 ±1 3 ±1 
Hjälp till barn i andras 
hushåll 3 ±1 5 ±1 4 ±1 
Annan hjälp till 
andras hushåll 5 ±1 8 ±1 6 ±1 
Besök hos patient på 
sjukhus 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Omsorg om andra, 
totalt 11 ±1 15 ±1 12 ±1 

Inköp av dagligvaror 30 ±2 29 ±2 30 ±1 
Inköp av andra varor 16 ±2 17 ±1 16 ±1 
Medicinsk behandling 
utom hemmet 4 ±1 1 ±0 3 ±1 
Ärenden, offentliga 
inrättningar 1 ±0 .. .. 1 ±0 
Andra och ospecifi-
cerade ärenden 15 ±1 12 ±1 14 ±1 
Inköp av varor och 
tjänster, totalt 52 ±2 48 ±2 51 ±2 

Annat hemarbete 27 ±2 20 ±2 25 ±1 
Resor i samband 
med hemarbete  59 ±2 54 ±2 57 ±2 
Hemarbete, totalt 95 ±3 96 ±3 96 ±2 

Nattsömn 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
Middagslur 4 ±1 6 ±1 5 ±1 
Sängliggande p.g.a. 
sjukdom 0 ±0 1 ±0 0 ±0 
Personlig hygien, av-, 
påklädning 97 ±1 97 ±1 97 ±1 
Bastu, solarium 1 ±1 1 ±0 1 ±0 
Annan personlig 
omvårdnad 6 ±1 7 ±1 6 ±1 
Personlig omvård-
nad, totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Måltider 96 ±1 98 ±1 97 ±1 
Kaffe, förfriskningar 49 ±2 61 ±2 53 ±2 
Måltider, totalt 98 ±1 99 ±0 98 ±0 
Resor i sb med 
personliga behov 1 ±1 2 ±1 2 ±0 
Personliga behov, 
totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 
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 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Målinriktade studier, 
lektioner 4 ±1 1 ±1 3 ±1 3 ±1 1 ±1 3 ±1 
Målinriktade studier, 
hemarbete 4 ±1 3 ±1 4 ±1 2 ±1 1 ±1 2 ±1 
Studiecirklar och 
liknande 1 ±1 0 ±0 1 ±0 .. .. .. .. 0 ±0 
Läsning av fack-
litteratur o dyl 1 ±0 1 ±1 1 ±0 1 ±1 2 ±1 2 ±1 
Resor i samband 
med studier 5 ±1 0 ±0 3 ±1 3 ±1 1 ±1 3 ±1 
Studier, totalt 8 ±2 5 ±1 7 ±1 6 ±1 4 ±1 6 ±1 

Promenader i skog 
och mark 5 ±1 5 ±1 5 ±1 3 ±1 5 ±1 3 ±1 
Andra promenader 23 ±2 26 ±2 24 ±2 14 ±2 23 ±2 17 ±2 
Jakt 0 ±0 .. .. .. .. 1 ±0 1 ±1 1 ±0 
Fiske 0 ±0 0 ±0 0 ±0 1 ±0 1 ±1 1 ±0 
Idrott, motion utom-
hus 3 ±1 5 ±1 4 ±1 5 ±1 6 ±1 5 ±1 
Idrott, motion inom-
hus 11 ±2 7 ±1 10 ±1 9 ±2 7 ±1 8 ±1 
Bilutflykter 0 ±0 1 ±1 1 ±0 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Annat idrotts- eller 
friluftsliv 8 ±1 11 ±2 9 ±1 9 ±2 9 ±2 9 ±1 
Idrott och friluftsliv, 
totalt 41 ±3 45 ±3 42 ±2 35 ±3 44 ±3 37 ±2 

Föreningsverksamhet 
(ej religiös) 3 ±1 3 ±1 3 ±1 4 ±1 4 ±1 4 ±1 
Religiös verksamhet .. .. 2 ±1 1 ±0 .. .. 2 ±1 1 ±0 
Föreningsverksam-
het m.m. totalt 4 ±1 5 ±1 4 ±1 4 ±1 5 ±1 4 ±1 

Åskådare vid idrotts-
evenemang 1 ±0 1 ±1 1 ±0 1 ±0 3 ±1 1 ±0 
Biobesök 0 ±0 1 ±1 1 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Teater, konsert, 
utställningar 1 ±1 2 ±1 1 ±0 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Biblioteksbesök 1 ±1 .. .. 1 ±1 1 ±1 0 ±0 1 ±0 
Annan underhållning 1 ±1 2 ±1 1 ±0 0 ±0 2 ±1 1 ±0 
Underhållning, 
kultur, totalt 4 ±1 7 ±1 5 ±1 3 ±1 7 ±2 4 ±1 

Fest, kalas 3 ±1 7 ±1 4 ±1 3 ±1 7 ±1 4 ±1 
Besök hos släkt och 
vänner  6 ±1 9 ±2 7 ±1 5 ±1 9 ±2 6 ±1 
Besök av släkt och 
vänner  6 ±1 7 ±1 7 ±1 3 ±1 7 ±2 4 ±1 
Samtal 32 ±3 38 ±3 34 ±2 27 ±3 31 ±3 29 ±2 
Telefonsamtal 39 ±3 37 ±3 38 ±2 19 ±2 19 ±2 19 ±2 
Besök på restaurang, 
café, bar  2 ±1 4 ±1 3 ±1 3 ±1 4 ±1 3 ±1 
Dans, diskotek .. .. 1 ±1 0 ±0 1 ±1 1 ±1 1 ±0 
Spel, sällskapslekar 4 ±1 7 ±1 5 ±1 3 ±1 6 ±1 4 ±1 
Andra sociala 
sammankomster 1 ±0 1 ±1 1 ±0 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Social samvaro, 
totalt 64 ±3 72 ±2 67 ±2 48 ±3 58 ±3 51 ±2 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Målinriktade studier, 
lektioner 4 ±1 1 ±0 3 ±1 
Målinriktade studier, 
hemarbete 3 ±1 2 ±1 3 ±1 
Studiecirklar och 
liknande 1 ±0 0 ±0 1 ±0 
Läsning av fack-
litteratur o dyl 1 ±0 2 ±0 1 ±0 
Resor i samband 
med studier 4 ±1 1 ±0 3 ±1 
Studier, totalt 7 ±1 5 ±1 7 ±1 

Promenader i skog 
och mark 4 ±1 5 ±1 4 ±1 
Andra promenader 19 ±2 25 ±2 20 ±1 
Jakt 0 ±0 1 ±0 0 ±0 
Fiske 0 ±0 1 ±0 1 ±0 
Idrott, motion utom-
hus 4 ±1 5 ±1 4 ±1 
Idrott, motion inom-
hus 10 ±1 7 ±1 9 ±1 
Bilutflykter 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Annat idrotts- eller 
friluftsliv 8 ±1 10 ±1 9 ±1 
Idrott och friluftsliv, 
totalt 38 ±2 45 ±2 40 ±2 

Föreningsverksamhet 
(ej religiös) 4 ±1 3 ±1 3 ±1 
Religiös verksamhet 0 ±0 2 ±1 1 ±0 
Föreningsverksam-
het m.m. totalt 4 ±1 5 ±1 4 ±1 

Åskådare vid idrotts-
evenemang 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Biobesök 0 ±0 1 ±0 0 ±0 
Teater, konsert, 
utställningar 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Biblioteksbesök 1 ±0 0 ±0 1 ±0 
Annan underhållning 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Underhållning, 
kultur, totalt 4 ±1 7 ±1 5 ±1 

Fest, kalas 3 ±1 7 ±1 4 ±1 
Besök hos släkt och 
vänner  6 ±1 9 ±1 7 ±1 
Besök av släkt och 
vänner  5 ±1 7 ±1 6 ±1 
Samtal 30 ±2 35 ±2 31 ±1 
Telefonsamtal 29 ±2 28 ±2 29 ±2 
Besök på restaurang, 
café, bar  3 ±1 4 ±1 3 ±1 
Dans, diskotek 0 ±0 1 ±0 1 ±0 
Spel, sällskapslekar 3 ±1 6 ±1 4 ±1 
Andra sociala 
sammankomster 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Social samvaro, 
totalt 57 ±2 65 ±2 59 ±2 
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 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

TV-, videotittande 81 ±2 84 ±2 82 ±2 83 ±2 87 ±2 84 ±2 
Radiolyssnande 5 ±1 6 ±1 5 ±1 6 ±1 6 ±1 6 ±1 
TV och radio, totalt 82 ±2 84 ±2 83 ±2 84 ±2 88 ±2 85 ±2 

Dagstidningsläsning 28 ±2 28 ±2 28 ±2 29 ±3 30 ±3 29 ±2 
Veckotidningsläsning 4 ±1 4 ±1 4 ±1 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Bokläsning 24 ±2 25 ±2 24 ±2 15 ±2 16 ±2 16 ±2 
Övrig, ospecificerad  
läsning 13 ±2 13 ±2 13 ±2 9 ±2 9 ±2 9 ±1 
Läsning, totalt 52 ±3 52 ±3 52 ±2 44 ±3 46 ±3 45 ±2 

Stickning 2 ±1 1 ±1 2 ±1 0 ±0 0 ±0 0 ±0 
Annat handarbete 3 ±1 3 ±1 3 ±1 .. .. 0 ±0 .. .. 
Internetanvändning 40 ±3 41 ±3 40 ±2 38 ±3 41 ±3 39 ±2 
Annan datoranvänd-
ning 7 ±1 10 ±2 8 ±1 13 ±2 15 ±2 14 ±2 
Tekniska hobbies, 
samling 1 ±0 0 ±0 1 ±0 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Spel, lek ensam 9 ±2 12 ±2 10 ±1 6 ±1 9 ±2 6 ±1 
Penningspel .. .. 1 ±1 1 ±0 1 ±1 2 ±1 2 ±1 
Lyssna på cd-, band-
spelare 1 ±1 2 ±1 1 ±0 1 ±1 2 ±1 2 ±1 
Musikutövning 1 ±1 1 ±1 1 ±0 2 ±1 2 ±1 2 ±1 
Andra hobbies 3 ±1 4 ±1 3 ±1 2 ±1 3 ±1 3 ±1 
Hobbies, totalt 53 ±3 57 ±3 54 ±2 52 ±3 57 ±3 53 ±3 

Vila, meditera, göra 
ingenting 33 ±3 37 ±3 34 ±2 30 ±3 33 ±3 31 ±2 
Övrig och ospecifi-
cerad fri tid 2 ±1 3 ±1 2 ±1 1 ±1 2 ±1 2 ±1 
Övrig fri tid, totalt 34 ±3 38 ±3 35 ±2 31 ±3 34 ±3 32 ±2 

Resor i sb med fri tid 35 ±3 50 ±3 39 ±2 32 ±3 49 ±3 37 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 99 ±1 99 ±0 98 ±1 99 ±0 99 ±1 

Förde tidsdagbok 8 ±1 8 ±1 8 ±1 8 ±2 7 ±1 7 ±1 
Ospecificerade resor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ej uppgiven eller 
okodbar akt. 11 ±2 12 ±2 12 ±1 12 ±2 12 ±2 12 ±2 
Övrigt, okodbart, 
totalt 18 ±2 20 ±2 19 ±2 18 ±2 18 ±2 18 ±2 

Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 

    

3 416 

     

2 841 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen) för att redovisas. 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

TV-, videotittande 82 ±1 85 ±1 83 ±1 
Radiolyssnande 5 ±1 6 ±1 5 ±1 
TV och radio, totalt 83 ±1 86 ±1 84 ±1 

Dagstidningsläsning 28 ±2 29 ±2 28 ±1 
Veckotidningsläsning 3 ±1 3 ±1 3 ±1 
Bokläsning 20 ±2 21 ±2 20 ±1 
Övrig, ospecificerad  
läsning 11 ±1 11 ±1 11 ±1 
Läsning, totalt 48 ±2 49 ±2 48 ±2 

Stickning 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Annat handarbete 2 ±1 2 ±1 2 ±0 
Internetanvändning 39 ±2 41 ±2 39 ±2 
Annan datoranvänd-
ning 10 ±1 12 ±1 11 ±1 
Tekniska hobbies, 
samling 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Spel, lek ensam 8 ±1 10 ±1 8 ±1 
Penningspel 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Lyssna på cd-, band-
spelare 1 ±0 2 ±1 1 ±0 
Musikutövning 1 ±0 1 ±0 1 ±0 
Andra hobbies 3 ±1 3 ±1 3 ±1 
Hobbies, totalt 53 ±2 57 ±2 54 ±2 

Vila, meditera, göra 
ingenting 32 ±2 35 ±2 33 ±2 
Övrig och ospecifi-
cerad fri tid 2 ±1 2 ±1 2 ±0 
Övrig fri tid, totalt 33 ±2 36 ±2 34 ±2 

Resor i sb med fri tid 33 ±2 49 ±2 38 ±2 
Fri tid, totalt 99 ±0 99 ±0 99 ±0 

Förde tidsdagbok 8 ±1 8 ±1 8 ±1 
Ospecificerade resor .. .. .. .. 0 ±0 
Ej uppgiven eller 
okodbar akt. 12 ±1 12 ±1 12 ±1 
Övrigt, okodbart, 
totalt 18 ±2 19 ±2 19 ±1 

Totalt 100 ±0 100 ±0 100 ±0 

Antal dagboksdagar 
    

6 257 
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Tabell B:20a 
Genomsnittlig tid för utövare av aktiviteter år 2010/11 efter kön. Timmar och 
minuter per dygn med 95-procentigt konfidensintervall. Befolkningen 20–84 år. 
Aktivitetsindelning nivå 3 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Ordinarie arbete i 
huvudyrke  7,17 ±0,10 6,11 ±0,38 6,58 ±0,14 7,55 ±0,10 6,08 ±0,42 7,25 ±0,14 
Övertidsarbete i 
huvudyrke 1,03 ±0,12 1,05 ±0,19 1,03 ±0,10 1,17 ±0,19 1,06 ±0,14 1,14 ±0,14 
Bisyssla, extraknäck 3,10 ±1,05 3,31 ±1,26 3,16 ±0,54 2,51 ±0,58 3,33 ±1,01 3,03 ±0,47 
Måltider i samband 
med arbete 0,37 ±0,01 0,41 ±0,09 0,38 ±0,03 0,41 ±0,02 0,39 ±0,06 0,40 ±0,02 
Annan tid på arbets-
platsen 0,19 ±0,03 0,21 ±0,04 0,19 ±0,03 0,25 ±0,04 0,20 ±0,05 0,24 ±0,03 
Arbetsresor 0,56 ±0,03 0,54 ±0,09 0,55 ±0,03 1,00 ±0,04 1,04 ±0,13 1,01 ±0,05 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,01 ±0,23 4,55 ±0,27 7,08 ±0,18 9,00 ±0,28 5,06 ±0,33 7,53 ±0,22 

Matlagning 0,49 ±0,02 0,59 ±0,02 0,52 ±0,02 0,37 ±0,02 0,45 ±0,02 0,39 ±0,02 
Brödbakning 1,03 ±0,14 0,53 ±0,08 1,00 ±0,10 0,51 ±0,17 1,08 ±0,19 0,56 ±0,14 
Egenproduktion av 
matvaror 0,52 ±0,18 1,07 ±0,22 0,56 ±0,15 0,48 ±0,20 1,03 ±0,17 0,52 ±0,16 
Diskning, avdukning 0,28 ±0,02 0,32 ±0,02 0,29 ±0,01 0,23 ±0,01 0,27 ±0,02 0,24 ±0,01 
Städning av bostaden 0,50 ±0,04 0,55 ±0,03 0,51 ±0,03 0,42 ±0,04 0,54 ±0,05 0,46 ±0,03 
Tvätt, strykning 0,41 ±0,04 0,43 ±0,04 0,42 ±0,03 0,38 ±0,07 0,37 ±0,05 0,37 ±0,05 
Vård, tillverkning av 
kläder  0,47 ±0,12 0,56 ±0,19 0,50 ±0,11 .. .. 0,30 ±0,11 0,20 ±0,05 
Eldning, vedhuggning  0,32 ±0,09 0,31 ±0,10 0,32 ±0,07 0,47 ±0,15 1,00 ±0,17 0,51 ±0,14 
Hushållsarbete, 
totalt 1,59 ±0,05 2,20 ±0,05 2,05 ±0,04 1,13 ±0,04 1,37 ±0,05 1,20 ±0,03 

Skötsel av tomt och 
trädgård 0,49 ±0,08 1,09 ±0,09 0,55 ±0,06 1,16 ±0,10 1,21 ±0,10 1,18 ±0,08 
Rastning av hund 0,49 ±0,08 0,47 ±0,06 0,48 ±0,06 0,47 ±0,07 0,52 ±0,09 0,49 ±0,06 
Annan skötsel av 
sällskapsdjur 0,36 ±0,06 0,38 ±0,06 0,37 ±0,05 0,44 ±0,12 0,41 ±0,13 0,43 ±0,10 
Byggnadsarbeten, 
ombyggnader .. .. .. .. .. .. 4,06 ±1,52 3,37 ±1,10 3,58 ±1,31 
Reparationer, under-
håll i hemmet 1,14 ±0,21 0,55 ±0,13 1,09 ±0,16 1,33 ±0,20 1,39 ±0,22 1,35 ±0,16 
Reparation, underhåll 
av fordon 0,32 ±0,25 0,32 ±0,15 0,32 ±0,18 1,03 ±0,16 1,04 ±0,12 1,03 ±0,12 
Reparation, underhåll 
av annat .. .. 1,44 ±0,45 .. .. 1,44 ±0,56 1,34 ±0,25 1,41 ±0,40 
Ospecificerat under-
håll 0,46 ±0,24 0,34 ±0,19 0,43 ±0,18 1,46 ±0,29 2,14 ±1,10 1,54 ±0,31 
Underhållsarbete, 
totalt 1,02 ±0,06 1,11 ±0,06 1,04 ±0,05 1,44 ±0,10 1,48 ±0,10 1,45 ±0,08 

Tillsyn och hjälp till 
barn 1,14 ±0,08 1,19 ±0,09 1,15 ±0,07 0,52 ±0,08 0,59 ±0,09 0,54 ±0,07 
Hjälp med läxläsning 0,30 ±0,06 0,41 ±0,09 0,33 ±0,05 0,30 ±0,06 0,49 ±0,38 0,36 ±0,13 
Lek med barn 0,56 ±0,09 1,00 ±0,09 0,57 ±0,07 0,54 ±0,11 1,22 ±0,13 1,02 ±0,09 
Samtal med barn 0,27 ±0,04 0,35 ±0,08 0,29 ±0,04 0,37 ±0,13 0,28 ±0,06 0,34 ±0,10 
Högläsning för barn 0,22 ±0,03 0,25 ±0,05 0,23 ±0,03 0,23 ±0,05 0,27 ±0,05 0,24 ±0,03 
Föräldramöten m.m. 0,45 ±0,11 0,00 ±0,00 0,32 ±0,08 .. .. 0,00 ±0,00 .. .. 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Ordinarie arbete i 
huvudyrke  7,37 ±0,07 6,10 ±0,28 7,12 ±0,10 
Övertidsarbete i 
huvudyrke 1,09 ±0,11 1,05 ±0,12 1,08 ±0,09 
Bisyssla, extraknäck 2,57 ±0,45 3,29 ±0,51 3,06 ±0,37 
Måltider i samband 
med arbete 0,39 ±0,01 0,40 ±0,05 0,39 ±0,02 
Annan tid på arbets-
platsen 0,22 ±0,03 0,20 ±0,03 0,22 ±0,02 
Arbetsresor 0,58 ±0,03 0,59 ±0,08 0,58 ±0,03 
Förvärvsarbete, 
totalt 8,31 ±0,18 4,59 ±0,21 7,30 ±0,14 

Matlagning 0,44 ±0,02 0,53 ±0,02 0,46 ±0,01 
Brödbakning 1,00 ±0,11 0,57 ±0,08 0,59 ±0,08 
Egenproduktion av 
matvaror 0,51 ±0,13 1,05 ±0,15 0,55 ±0,11 
Diskning, avdukning 0,26 ±0,01 0,30 ±0,01 0,27 ±0,01 
Städning av bostaden 0,47 ±0,03 0,54 ±0,03 0,49 ±0,02 
Tvätt, strykning 0,41 ±0,04 0,41 ±0,03 0,41 ±0,03 
Vård, tillverkning av 
kläder  0,45 ±0,11 0,51 ±0,16 0,46 ±0,10 
Eldning, vedhuggning  0,43 ±0,11 0,52 ±0,12 0,45 ±0,10 
Hushållsarbete, 
totalt 1,38 ±0,03 2,01 ±0,04 1,45 ±0,03 

Skötsel av tomt och 
trädgård 1,03 ±0,07 1,16 ±0,07 1,06 ±0,05 
Rastning av hund 0,48 ±0,05 0,49 ±0,05 0,48 ±0,04 
Annan skötsel av 
sällskapsdjur 0,39 ±0,06 0,39 ±0,06 0,39 ±0,05 
Byggnadsarbeten, 
ombyggnader 3,48 ±1,49 3,32 ±1,11 3,43 ±1,28 
Reparationer, under-
håll i hemmet 1,26 ±0,15 1,23 ±0,15 1,25 ±0,12 
Reparation, underhåll 
av fordon 0,56 ±0,14 0,58 ±0,10 0,56 ±0,10 
Reparation, underhåll 
av annat 1,42 ±0,55 1,39 ±0,24 1,41 ±0,40 
Ospecificerat under-
håll 1,31 ±0,24 1,47 ±0,53 1,36 ±0,25 
Underhållsarbete, 
totalt 1,24 ±0,06 1,30 ±0,06 1,25 ±0,05 

Tillsyn och hjälp till 
barn 1,05 ±0,06 1,11 ±0,06 1,07 ±0,05 
Hjälp med läxläsning 0,30 ±0,04 0,46 ±0,17 0,35 ±0,06 
Lek med barn 0,55 ±0,07 1,10 ±0,08 0,59 ±0,05 
Samtal med barn 0,30 ±0,05 0,33 ±0,06 0,31 ±0,04 
Högläsning för barn 0,22 ±0,03 0,26 ±0,04 0,23 ±0,02 
Föräldramöten m.m. 0,48 ±0,10 0,00 ±0,00 0,34 ±0,07 
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 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Närvaro vid barns 
aktiviteter 1,06 ±0,17 1,07 ±0,17 1,07 ±0,14 1,07 ±0,26 1,46 ±0,25 1,18 ±0,20 
Annan omsorg om 
barn 0,28 ±0,06 0,29 ±0,12 0,28 ±0,06 0,37 ±0,19 0,57 ±0,25 0,43 ±0,15 
Omsorg om egna 
barn, totalt 1,40 ±0,10 1,47 ±0,11 1,42 ±0,09 1,18 ±0,09 1,46 ±0,13 1,26 ±0,08 

Hjälp till vuxna i eget 
hushåll 0,40 ±0,19 0,33 ±0,22 0,38 ±0,19 0,36 ±0,18 0,32 ±0,13 0,35 ±0,15 
Hjälp till barn i andras 
hushåll 1,40 ±0,25 1,23 ±0,19 1,36 ±0,19 1,27 ±0,30 1,48 ±0,28 1,33 ±0,24 
Annan hjälp till 
andras hushåll 0,54 ±0,12 0,59 ±0,18 0,55 ±0,10 1,36 ±0,31 1,25 ±0,19 1,33 ±0,23 
Besök hos patient på 
sjukhus 2,24 ±1,22 1,37 ±0,17 2,11 ±0,58 2,19 ±2,03 3,00 ±1,43 2,31 ±1,35 
Omsorg om andra, 
totalt 1,19 ±0,14 1,11 ±0,12 1,17 ±0,11 1,25 ±0,20 1,30 ±0,15 1,27 ±0,15 

Inköp av dagligvaror 0,32 ±0,03 0,31 ±0,03 0,31 ±0,02 0,29 ±0,03 0,29 ±0,03 0,29 ±0,02 
Inköp av andra varor 0,47 ±0,08 1,02 ±0,08 0,51 ±0,06 0,39 ±0,07 0,58 ±0,09 0,44 ±0,06 
Medicinsk behandling 
utom hemmet 1,07 ±0,17 5,37 ±5,26 2,24 ±1,35 1,05 ±0,11 0,52 ±0,15 1,01 ±0,09 
Ärenden, offentliga 
inrättningar 0,54 ±0,21 .. .. 0,48 ±0,15 0,32 ±0,16 0,00 ±0,00 0,23 ±0,11 
Andra och ospecifi-
cerade ärenden 0,38 ±0,05 0,40 ±0,06 0,39 ±0,04 0,38 ±0,05 0,38 ±0,05 0,38 ±0,04 
Inköp av varor och 
tjänster, totalt 0,51 ±0,04 0,56 ±0,09 0,52 ±0,04 0,47 ±0,04 0,47 ±0,04 0,47 ±0,03 

Annat hemarbete 0,30 ±0,04 0,34 ±0,04 0,31 ±0,03 0,35 ±0,05 0,36 ±0,05 0,35 ±0,04 
Resor i samband 
med hemarbete  0,46 ±0,03 0,47 ±0,03 0,47 ±0,02 0,52 ±0,04 0,59 ±0,05 0,54 ±0,04 
Hemarbete, totalt 3,57 ±0,11 4,24 ±0,11 4,05 ±0,08 3,18 ±0,11 3,53 ±0,12 3,28 ±0,08 

Nattsömn 7,45 ±0,05 8,37 ±0,06 8,00 ±0,04 7,38 ±0,06 8,41 ±0,06 7,56 ±0,05 
Middagslur 1,14 ±0,18 1,19 ±0,31 1,16 ±0,16 1,08 ±0,12 1,06 ±0,15 1,07 ±0,10 
Sängliggande p.g.a. 
sjukdom 6,28 ±5,20 2,42 ±1,19 5,24 ±3,50 .. .. 3,15 ±2,10 4,47 ±4,40 
Personlig hygien, av-, 
påklädning 0,59 ±0,02 1,00 ±0,02 0,59 ±0,02 0,46 ±0,02 0,52 ±0,02 0,48 ±0,02 
Bastu, solarium 0,43 ±0,16 0,44 ±0,12 0,44 ±0,13 0,38 ±0,11 1,00 ±0,12 0,44 ±0,09 
Annan personlig 
omvårdnad 0,40 ±0,11 0,38 ±0,07 0,40 ±0,08 0,43 ±0,25 0,45 ±0,13 0,44 ±0,20 
Personlig omvård-
nad, totalt 8,51 ±0,05 9,45 ±0,07 9,06 ±0,05 8,29 ±0,07 9,40 ±0,06 8,49 ±0,05 

Måltider 1,06 ±0,02 1,24 ±0,03 1,11 ±0,02 1,06 ±0,03 1,23 ±0,03 1,11 ±0,02 
Kaffe, förfriskningar 0,39 ±0,03 0,47 ±0,03 0,42 ±0,02 0,46 ±0,05 0,48 ±0,03 0,47 ±0,04 
Måltider, totalt 1,27 ±0,03 1,54 ±0,03 1,34 ±0,03 1,27 ±0,04 1,50 ±0,04 1,34 ±0,03 
Resor i sb med 
personliga behov 0,20 ±0,06 0,44 ±0,20 0,27 ±0,07 1,03 ±0,29 0,32 ±0,15 0,54 ±0,21 
Personliga behov, 
totalt 10,17 ±0,06 11,39 ±0,07 10,40 ±0,05 9,54 ±0,08 11,30 ±0,07 10,21 ±0,06 
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 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Närvaro vid barns 
aktiviteter 1,07 ±0,15 1,28 ±0,18 1,13 ±0,12 
Annan omsorg om 
barn 0,31 ±0,07 0,37 ±0,11 0,33 ±0,06 
Omsorg om egna 
barn, totalt 1,31 ±0,07 1,46 ±0,08 1,35 ±0,06 

Hjälp till vuxna i eget 
hushåll 0,38 ±0,13 0,33 ±0,14 0,37 ±0,12 
Hjälp till barn i andras 
hushåll 1,36 ±0,20 1,33 ±0,16 1,35 ±0,15 
Annan hjälp till 
andras hushåll 1,14 ±0,17 1,11 ±0,13 1,13 ±0,13 
Besök hos patient på 
sjukhus 2,23 ±1,08 2,07 ±0,48 2,18 ±0,51 
Omsorg om andra, 
totalt 1,22 ±0,12 1,20 ±0,10 1,21 ±0,09 

Inköp av dagligvaror 0,31 ±0,02 0,30 ±0,02 0,30 ±0,02 
Inköp av andra varor 0,43 ±0,05 1,00 ±0,06 0,48 ±0,04 
Medicinsk behandling 
utom hemmet 1,06 ±0,11 .. .. 1,55 ±1,11 
Ärenden, offentliga 
inrättningar 0,39 ±0,13 .. .. 0,37 ±0,10 
Andra och ospecifi-
cerade ärenden 0,38 ±0,04 0,39 ±0,04 0,38 ±0,03 
Inköp av varor och 
tjänster, totalt 0,49 ±0,03 0,52 ±0,05 0,50 ±0,03 

Annat hemarbete 0,32 ±0,03 0,34 ±0,03 0,33 ±0,02 
Resor i samband 
med hemarbete  0,49 ±0,03 0,53 ±0,03 0,50 ±0,02 
Hemarbete, totalt 3,39 ±0,08 4,09 ±0,08 3,48 ±0,06 

Nattsömn 7,42 ±0,04 8,39 ±0,04 7,58 ±0,03 
Middagslur 1,11 ±0,11 1,12 ±0,17 1,11 ±0,09 
Sängliggande p.g.a. 
sjukdom 6,05 ±4,09 2,52 ±1,34 5,10 ±3,02 
Personlig hygien, av-, 
påklädning 0,53 ±0,01 0,56 ±0,02 0,54 ±0,01 
Bastu, solarium 0,40 ±0,10 0,53 ±0,10 0,44 ±0,08 
Annan personlig 
omvårdnad 0,42 ±0,13 0,42 ±0,07 0,42 ±0,10 
Personlig omvård-
nad, totalt 8,40 ±0,04 9,42 ±0,05 8,58 ±0,03 

Måltider 1,06 ±0,02 1,24 ±0,02 1,11 ±0,01 
Kaffe, förfriskningar 0,42 ±0,03 0,48 ±0,02 0,44 ±0,02 
Måltider, totalt 1,27 ±0,02 1,52 ±0,02 1,34 ±0,02 
Resor i sb med 
personliga behov 0,45 ±0,21 0,41 ±0,15 0,44 ±0,16 
Personliga behov, 
totalt 10,06 ±0,05 11,34 ±0,05 10,31 ±0,04 
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Tabell 20a (forts.) 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Målinriktade studier, 
lektioner 4,05 ±0,39 2,00 ±0,55 3,30 ±0,33 4,12 ±0,56 7,33 ±1,32 5,09 ±0,47 
Målinriktade studier, 
hemarbete 2,23 ±0,31 2,20 ±0,32 2,22 ±0,26 2,31 ±0,42 1,57 ±0,31 2,21 ±0,32 
Studiecirklar och 
liknande 2,23 ±0,41 .. .. 2,07 ±0,32 .. .. .. .. .. .. 
Läsning av fack-
litteratur o dyl 1,49 ±1,15 1,11 ±0,23 1,38 ±0,54 0,50 ±0,15 1,14 ±0,25 0,57 ±0,13 
Resor i samband 
med studier 1,20 ±0,20 1,29 ±0,50 1,23 ±0,20 1,24 ±0,29 1,15 ±0,37 1,21 ±0,21 
Studier, totalt 4,37 ±0,37 2,16 ±0,32 3,57 ±0,29 4,15 ±0,54 2,25 ±0,49 3,44 ±0,45 

Promenader i skog 
och mark 1,18 ±0,22 1,12 ±0,11 1,16 ±0,16 1,44 ±0,35 1,33 ±0,16 1,41 ±0,26 
Andra promenader 1,02 ±0,04 1,07 ±0,04 1,04 ±0,03 1,10 ±0,10 1,09 ±0,06 1,10 ±0,08 
Jakt 0,00 ±0,00 .. .. .. .. 3,31 ±1,11 3,57 ±0,57 3,38 ±0,50 
Fiske .. .. 2,15 ±0,14 .. .. 1,51 ±0,39 2,05 ±0,30 1,55 ±0,30 
Idrott, motion utom-
hus 1,08 ±0,15 1,25 ±0,24 1,13 ±0,13 1,30 ±0,16 1,50 ±0,20 1,36 ±0,14 
Idrott, motion inom-
hus 1,00 ±0,06 1,03 ±0,12 1,01 ±0,06 1,14 ±0,12 1,21 ±0,14 1,16 ±0,12 
Bilutflykter 1,13 ±0,28 1,23 ±0,30 1,16 ±0,22 1,02 ±0,15 2,12 ±1,02 1,22 ±0,21 
Annat idrotts- eller 
friluftsliv 1,01 ±0,11 1,06 ±0,10 1,02 ±0,09 1,00 ±0,12 1,00 ±0,10 1,00 ±0,09 
Idrott och friluftsliv, 
totalt 1,18 ±0,05 1,26 ±0,06 1,21 ±0,04 1,33 ±0,09 1,41 ±0,08 1,35 ±0,07 

Föreningsverksamhet 
(ej religiös) 1,30 ±0,21 2,40 ±1,02 1,50 ±0,23 2,34 ±0,37 2,22 ±0,48 2,31 ±0,30 
Religiös verksamhet .. .. 1,24 ±0,26 1,32 ±1,04 .. .. 1,28 ±0,11 .. .. 
Föreningsverksam-
het m.m. totalt 1,31 ±0,20 2,18 ±0,44 1,45 ±0,20 2,33 ±0,37 2,14 ±0,39 2,28 ±0,29 

Åskådare vid idrotts-
evenemang 1,38 ±0,45 1,59 ±0,42 1,44 ±0,34 1,17 ±0,29 2,13 ±0,32 1,33 ±0,22 
Biobesök 2,23 ±0,31 2,06 ±0,14 2,18 ±0,22 1,44 ±0,30 1,54 ±0,37 1,47 ±0,24 
Teater, konsert, 
utställningar 1,23 ±0,26 1,31 ±0,24 1,26 ±0,20 2,26 ±0,32 2,10 ±0,44 2,22 ±0,26 
Biblioteksbesök 0,38 ±0,28 .. .. 0,34 ±0,20 0,28 ±0,15 0,24 ±0,04 0,27 ±0,11 
Annan underhållning 1,37 ±0,41 2,03 ±0,45 1,45 ±0,32 .. .. 2,19 ±0,45 1,19 ±0,24 
Underhållning, 
kultur, totalt 1,19 ±0,18 1,49 ±0,18 1,28 ±0,14 1,18 ±0,20 2,08 ±0,21 1,32 ±0,16 

Fest, kalas 3,17 ±0,44 3,01 ±0,25 3,13 ±0,32 3,50 ±0,52 3,16 ±0,29 3,41 ±0,38 
Besök hos släkt och 
vänner  1,24 ±0,19 1,23 ±0,14 1,24 ±0,14 1,34 ±0,22 1,21 ±0,15 1,30 ±0,16 
Besök av släkt och 
vänner  0,52 ±0,12 0,59 ±0,13 0,54 ±0,09 1,17 ±0,24 1,13 ±0,16 1,16 ±0,19 
Samtal 0,47 ±0,05 1,10 ±0,06 0,54 ±0,04 0,52 ±0,06 1,11 ±0,09 0,57 ±0,05 
Telefonsamtal 0,35 ±0,02 0,37 ±0,03 0,36 ±0,02 0,30 ±0,04 0,32 ±0,03 0,30 ±0,03 
Besök på restaurang, 
café, bar  1,22 ±0,28 1,26 ±0,15 1,23 ±0,20 1,34 ±0,20 1,57 ±0,26 1,41 ±0,16 
Dans, diskotek .. .. 1,31 ±0,28 1,28 ±0,32 3,19 ±1,38 2,52 ±0,13 3,11 ±1,10 
Spel, sällskapslekar 1,19 ±0,22 1,26 ±0,14 1,21 ±0,17 1,34 ±0,29 1,33 ±0,16 1,34 ±0,21 
Andra sociala sam-
mankomster 1,36 ±0,44 1,03 ±0,20 1,27 ±0,32 1,00 ±0,39 0,52 ±0,12 0,57 ±0,29 
Social samvaro, 
totalt 1,15 ±0,06 1,48 ±0,07 1,25 ±0,05 1,24 ±0,08 1,54 ±0,09 1,33 ±0,07 
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Tabell 20a (forts.) 

 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

Målinriktade studier, 
lektioner 4,08 ±0,33 3,33 ±1,55 3,58 ±0,43 
Målinriktade studier, 
hemarbete 2,26 ±0,25 2,14 ±0,25 2,22 ±0,20 
Studiecirklar och 
liknande 2,31 ±0,35 1,57 ±1,13 2,21 ±0,32 
Läsning av fack-
litteratur o dyl 1,15 ±0,35 1,15 ±0,20 1,15 ±0,25 
Resor i samband 
med studier 1,22 ±0,17 1,17 ±0,34 1,20 ±0,15 
Studier, totalt 4,28 ±0,31 2,20 ±0,28 3,51 ±0,25 

Promenader i skog 
och mark 1,27 ±0,19 1,22 ±0,10 1,26 ±0,14 
Andra promenader 1,05 ±0,05 1,08 ±0,04 1,06 ±0,04 
Jakt 3,31 ±1,11 3,52 ±0,54 3,37 ±0,50 
Fiske 1,46 ±0,33 1,54 ±0,31 1,49 ±0,25 
Idrott, motion utom-
hus 1,21 ±0,11 1,39 ±0,15 1,26 ±0,10 
Idrott, motion inom-
hus 1,06 ±0,07 1,11 ±0,10 1,07 ±0,06 
Bilutflykter 1,05 ±0,13 1,51 ±0,40 1,18 ±0,15 
Annat idrotts- eller 
friluftsliv 1,01 ±0,08 1,03 ±0,07 1,01 ±0,06 
Idrott och friluftsliv, 
totalt 1,25 ±0,05 1,33 ±0,05 1,27 ±0,04 

Föreningsverksamhet 
(ej religiös) 2,03 ±0,24 2,31 ±0,39 2,11 ±0,20 
Religiös verksamhet 1,52 ±1,38 1,26 ±0,16 1,45 ±1,11 
Föreningsverksam-
het m.m. totalt 2,03 ±0,23 2,16 ±0,30 2,07 ±0,19 

Åskådare vid idrotts-
evenemang 1,28 ±0,28 2,09 ±0,27 1,40 ±0,21 
Biobesök 2,03 ±0,25 2,00 ±0,18 2,02 ±0,19 
Teater, konsert, 
utställningar 1,47 ±0,25 1,46 ±0,21 1,47 ±0,19 
Biblioteksbesök 0,35 ±0,19 0,25 ±0,05 0,32 ±0,14 
Annan underhållning 1,27 ±0,33 2,10 ±0,32 1,39 ±0,25 
Underhållning, 
kultur, totalt 1,19 ±0,13 1,59 ±0,14 1,30 ±0,11 

Fest, kalas 3,33 ±0,34 3,08 ±0,19 3,26 ±0,25 
Besök hos släkt och 
vänner  1,28 ±0,14 1,22 ±0,10 1,26 ±0,11 
Besök av släkt och 
vänner  1,00 ±0,12 1,06 ±0,10 1,02 ±0,09 
Samtal 0,49 ±0,04 1,11 ±0,05 0,55 ±0,03 
Telefonsamtal 0,34 ±0,02 0,35 ±0,02 0,34 ±0,02 
Besök på restaurang, 
café, bar  1,29 ±0,17 1,40 ±0,15 1,32 ±0,13 
Dans, diskotek 2,51 ±1,25 1,59 ±0,35 2,36 ±1,01 
Spel, sällskapslekar 1,25 ±0,17 1,29 ±0,11 1,26 ±0,13 
Andra sociala sam-
mankomster 1,20 ±0,32 0,58 ±0,16 1,14 ±0,24 
Social samvaro, 
totalt 1,19 ±0,05 1,50 ±0,05 1,28 ±0,04 
  



Bilagor Nu för tiden 

288 Statistiska centralbyrån 

Tabell 20a (forts.) 

 Kvinnor Män 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar 

TV-, videotittande 2,13 ±0,06 2,38 ±0,06 2,20 ±0,05 2,26 ±0,07 3,20 ±0,08 2,41 ±0,06 
Radiolyssnande 0,56 ±0,18 1,02 ±0,15 0,58 ±0,15 0,53 ±0,12 1,11 ±0,21 0,58 ±0,13 
TV och radio, totalt 2,15 ±0,06 2,42 ±0,06 2,22 ±0,05 2,29 ±0,07 3,23 ±0,08 2,44 ±0,06 

Dagstidningsläsning 0,38 ±0,03 0,41 ±0,04 0,39 ±0,03 0,41 ±0,03 0,46 ±0,04 0,42 ±0,03 
Veckotidningsläsning 0,42 ±0,08 0,36 ±0,06 0,40 ±0,06 0,50 ±0,24 0,37 ±0,08 0,46 ±0,18 
Bokläsning 0,57 ±0,06 1,06 ±0,06 0,59 ±0,05 1,07 ±0,08 1,11 ±0,08 1,08 ±0,07 
Övrig, ospecificerad 
läsning 0,42 ±0,06 0,50 ±0,07 0,44 ±0,05 0,41 ±0,06 0,47 ±0,09 0,43 ±0,05 
Läsning, totalt 1,00 ±0,04 1,09 ±0,05 1,03 ±0,04 1,00 ±0,05 1,06 ±0,05 1,02 ±0,04 

Stickning 1,13 ±0,23 1,07 ±0,17 1,12 ±0,17 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 
Annat handarbete 1,49 ±0,32 1,41 ±0,25 1,47 ±0,24 .. .. .. .. .. .. 
Internetanvändning 0,50 ±0,04 0,58 ±0,05 0,52 ±0,03 1,02 ±0,06 1,16 ±0,07 1,06 ±0,05 
Annan datoranvänd-
ning 0,58 ±0,23 1,08 ±0,17 1,01 ±0,20 1,34 ±0,14 1,40 ±0,14 1,36 ±0,11 
Tekniska hobbies, 
samling 1,09 ±0,35 .. .. 1,06 ±0,26 2,00 ±1,10 1,45 ±0,43 1,55 ±0,52 
Spel, lek ensam 0,46 ±0,06 0,51 ±0,08 0,47 ±0,05 0,52 ±0,11 0,58 ±0,09 0,53 ±0,09 
Penningspel .. .. 1,40 ±0,37 1,17 ±0,31 0,46 ±0,22 0,53 ±0,20 0,48 ±0,17 
Lyssna på cd-, band-
spelare 0,34 ±0,15 0,49 ±0,16 0,38 ±0,12 0,48 ±0,26 1,11 ±0,18 0,55 ±0,20 
Musikutövning 1,03 ±0,17 1,11 ±0,15 1,05 ±0,13 1,39 ±0,41 1,37 ±0,46 1,38 ±0,32 
Andra hobbies 1,01 ±0,17 0,54 ±0,10 0,59 ±0,13 1,23 ±0,25 1,43 ±0,43 1,29 ±0,22 
Hobbies, totalt 1,08 ±0,05 1,20 ±0,06 1,11 ±0,05 1,26 ±0,07 1,46 ±0,08 1,32 ±0,06 

Vila, meditera, göra 
ingenting 0,55 ±0,05 1,00 ±0,06 0,56 ±0,04 0,58 ±0,06 1,04 ±0,07 0,59 ±0,05 
Övrig och ospecifi-
cerad fri tid 3,13 ±1,24 1,26 ±0,26 2,42 ±1,04 2,11 ±1,05 1,31 ±0,58 2,00 ±0,50 
Övrig fri tid, totalt 1,04 ±0,08 1,05 ±0,06 1,04 ±0,06 1,02 ±0,07 1,07 ±0,07 1,04 ±0,06 

Resor i sb med fri tid 0,56 ±0,06 1,14 ±0,06 1,01 ±0,05 1,09 ±0,10 1,18 ±0,07 1,12 ±0,07 
Fri tid, totalt 5,09 ±0,09 6,53 ±0,10 5,38 ±0,08 5,23 ±0,11 7,40 ±0,11 6,02 ±0,09 

Förde tidsdagbok 0,23 ±0,03 0,26 ±0,03 0,24 ±0,02 0,23 ±0,04 0,25 ±0,07 0,24 ±0,04 
Ospecificerade resor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ej uppgiven eller 
okodbar akt. 0,28 ±0,07 0,34 ±0,10 0,30 ±0,06 0,58 ±0,23 0,45 ±0,15 0,54 ±0,18 
Övrigt, okodbart, 
totalt 0,29 ±0,05 0,34 ±0,07 0,30 ±0,05 0,48 ±0,15 0,39 ±0,10 0,45 ±0,12 

Antal dagboksdagar 

    

3 416 

     

2 841 

 ".." anger att skattningen är för osäker (medelfelet>punktskattningen eller att antal observationer <10) för att 
redovisas. 
 
  



Nu för tiden Bilagor 

Statistiska centralbyrån 289 

Tabell 20a (forts.) 

 Totalt 

 Vardagar Veckoslut Alla dagar 

TV-, videotittande 2,19 ±0,04 2,59 ±0,05 2,31 ±0,04 
Radiolyssnande 0,55 ±0,11 1,07 ±0,13 0,58 ±0,10 
TV och radio, totalt 2,22 ±0,04 3,02 ±0,05 2,33 ±0,04 

Dagstidningsläsning 0,39 ±0,02 0,44 ±0,03 0,41 ±0,02 
Veckotidningsläsning 0,44 ±0,10 0,37 ±0,05 0,42 ±0,07 
Bokläsning 1,01 ±0,05 1,08 ±0,05 1,03 ±0,04 
Övrig, ospecificerad 
läsning 0,42 ±0,04 0,49 ±0,06 0,44 ±0,04 
Läsning, totalt 1,00 ±0,03 1,08 ±0,03 1,02 ±0,03 

Stickning 1,13 ±0,23 1,07 ±0,17 1,12 ±0,17 
Annat handarbete 1,43 ±0,31 1,41 ±0,25 1,43 ±0,24 
Internetanvändning 0,56 ±0,03 1,07 ±0,04 0,59 ±0,03 
Annan datoranvänd-
ning 1,21 ±0,12 1,27 ±0,11 1,23 ±0,10 
Tekniska hobbies, 
samling 1,34 ±0,41 1,34 ±0,36 1,34 ±0,31 
Spel, lek ensam 0,48 ±0,06 0,54 ±0,06 0,50 ±0,05 
Penningspel 0,50 ±0,20 1,12 ±0,18 0,56 ±0,15 
Lyssna på cd-, band-
spelare 0,41 ±0,16 1,01 ±0,12 0,47 ±0,12 
Musikutövning 1,24 ±0,26 1,26 ±0,29 1,24 ±0,20 
Andra hobbies 1,11 ±0,15 1,15 ±0,21 1,12 ±0,13 
Hobbies, totalt 1,16 ±0,04 1,33 ±0,05 1,21 ±0,04 

Vila, meditera, göra 
ingenting 0,56 ±0,04 1,02 ±0,04 0,58 ±0,03 
Övrig och ospecifi-
cerad fri tid 2,48 ±0,58 1,30 ±0,26 2,25 ±0,45 
Övrig fri tid, totalt 1,03 ±0,05 1,05 ±0,05 1,04 ±0,04 

Resor i sb med fri tid 1,02 ±0,05 1,16 ±0,04 1,06 ±0,04 
Fri tid, totalt 5,16 ±0,07 7,16 ±0,07 5,50 ±0,06 

Förde tidsdagbok 0,23 ±0,02 0,26 ±0,04 0,24 ±0,02 
Ospecificerade resor .. .. .. .. .. .. 
Ej uppgiven eller 
okodbar akt. 0,43 ±0,12 0,39 ±0,09 0,42 ±0,09 
Övrigt, okodbart, 
totalt 0,38 ±0,08 0,36 ±0,06 0,38 ±0,06 

Antal dagboksdagar 
    

6 257 
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In English 
Summary 
In Autumn 2008, the Government of Sweden decided once again to 
let Statistics Sweden study how Swedish people use their time. The 
first survey was carried out in 1990/91; the second was conducted 
ten years later; and in March 2010 collection of data began for the 
third large time use survey in Sweden. The primary aim of the 
survey is to study gender equality between women and men based 
on a time use perspective. The survey provides the opportunity to 
describe similarities and differences in the living conditions of men 
and women in terms of everyday life and its organisation. The 
survey was concluded in April 2011. 

Time use data were collected through telephone interviews and 
diaries. More than 7 000 men and women aged 15–84 years were 
randomly assigned to participate in the survey. Each of the 
randomly selected individuals completed two diaries – one for a 
weekday and one for a weekend day. The diary days were 
distributed uniformly among all the days of the year to avoid 
calendar effects. 

The diaries are divided into ten-minute intervals and cover the day's 
24 hours. The participants described what they did in the diaries in 
their own words. If they also did something on the side, they 
described where they were and who was with them at the time of 
the activity. The sample individuals were also interviewed by 
telephone. The information from the interviews was subsequently 
used mainly as background information to create different study 
domains. The collected material is extensive and the contents of this 
report are based on a small fraction of the total information from the 
interviews and diaries.  

Collecting data in this manner is internationally proven and 
considered to generate reliable data for studying how individuals 
and households use their time. The implementation of the survey 
also complies with the guidelines developed by the EU's statistical 
office, Eurostat. Therefore, the results are largely comparable with 
results from most other EU countries' time-use surveys.  
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Based on the goal that women and men should share unpaid work 
equally, the statistics indicate that women and men in Sweden are 
more equal than previously. For women, the amount of housework 
is decreasing, while men are devoting as much time as before to 
housework. The decrease in housework, in turn, has allowed for an 
increase in gainful employment, which will eventually affect the 
other goal of economic independence throughout life. However, it is 
primarily women who have changed their total working hours. 

A brief summary of results 
Women and men aged 20–64 work an average of about eight hours a 
day, if you combine paid gainful work employment with unpaid 
housework. Men work a few minutes more than women. 

The total working hours for both men and women aged 20–64 has 
decreased by 30–40 minutes per day compared to the early 1990s.  

Age and family situation affect time spent in both gainful employ-
ment and housework. 

Women aged 20–64 have increased time in gainful employment by 
about a half-hour per day since the early 1990s. Men of similar age 
have decreased time in gainful employment by more than a half-
hour per day. 

Men spend more time in gainful employment than women. On an 
average weekday, men aged 20–64 were gainfully employed about 
90 minutes more than women in the same age group. 

Women spend more time than men on unpaid housework, although 
the difference has decreased over time. Compared to the early 1990s, 
women aged 20–64 age have reduced their housework by an 
average of more than one hour per day. For cohabiting mothers with 
small children, the decrease is about 90 minutes. 

Women spend more time on housework than men. Men spend more 
time on maintenance than women.  

Age and family status affect women's housework more than they do 
for men.  

Some 46 percent of women's total work consists of unpaid house-
work. In 1990/91, housework represented 55 percent of total work. 
Some 36 percent of men's total work consists of unpaid housework. 
This represented an increased by about three percentage units.  
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Women's work is more evenly distributed over the whole week as 
compared to men's work. Men concentrate their work to weekdays 
and have more free time on weekends. 

Cohabiting mothers with small children spend more time with their 
children than the fathers do. The large difference relates to the 
supervision and care of the children. The parents engage in play 
with the children about equally. 

Cohabiting parents spend more time with their children compared 
with parents of children over age six. The difference is partly due to 
the fact that parental leave takes place mainly in early childhood. 

A greater proportion of women than men begin housework directly 
after completion of their gainful employment. 

The time spent on personal care and meals has only changed by a 
few minutes since the early 1990s.  

Age and family status have not affected time spent on personal 
needs such as sleep, hygiene, meals, etc. to the same extent as they 
have for gainful employment and housework. People over age 65 
spend the most time on these activities, although the differences 
between various study domains are relatively small. 

Women and men in most of the study domains sleep an average of 
at least eight hours per day. 

The time of day when the average Swede aged 20–64 gets up and 
goes to bed has not changed since the early 1990s, nor have their 
meal times changed.  

Free time has increased for women and men alike since the early 
1990s.  

Women and men aged 20–64 spend an average of approximately 
five hours per day in different forms of leisure activities.  

People over age 65 have the most leisure time. Parents with small 
children have the least leisure time. 

Leisure time for women consists of short, but more frequent 
episodes… 

…which are followed by housework to a greater extent than for 
men. 
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Viewing TV constitutes a large part of the leisure time. On average, 
women aged 20–64 devote about 100 minutes per day viewing TV; 
men devote 20 minutes more . 

Women and men over age 65 belong to the group that watch most 
TV. 

The largest percentage of people view TV around 9 p.m. on an 
average weekday. 

Women spend on average a few minutes more for socializing and 
reading compared with men. 

Time for socializing has decreased for both sexes. Both sexes spend 
more time on hobbies which include computer and internet use. 

Only a few minutes are devoted to listening to the radio as a main 
activity. However, listening to the radio and viewing TV are 
significant side activities. 

Reading books and newspapers has declined by about 25 percent for 
both women and men aged 20–64, compared with the early 1990s. 

Newspapers are read primarily by older people.  

Older people spend on average more time on sports and outdoor 
activities compared with younger people. 
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Nu för tiden
I denna rapport ges en bred statistisk belysning av svenska folkets tids-
användning år 2010/11. 

Ett av jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska fördela det 
obetalda arbetet lika. Och utvecklingen går i rätt riktning. Resultaten i den-
na rapport visar att kvinnor och män i Sverige är mer jämställda idag än 
tidigare. Kvinnor hemarbetar mindre samtidigt som män åtminstone ägnar 
lika mycket tid åt hemarbete som tidigare. Det minskade hemarbetet för 
kvinnor har sammanfallit med ett ökat förvärvsarbetande. Detta påverkar i 
förlängningen ett annat av jämställdhetspolitikens mål, det om ekonomisk 
självständighet livet ut.

Rapporten belyser vardagslivet och dess organisering men inte enbart  
arbete i olika former. Rapporten omfattar även andra aktivitetsområden 
som exempelvis hur mycket tid som ägnas åt de personliga behoven och 
hur den fria tiden spenderas.

Tidsanvändningsdata har samlats in med hjälp av telefonintervjuer och 
dagböcker från ungefär 3 000 personer mellan perioden april 2010 och 
mars 2011. Undersökningen är den tredje stora tidsanvändningsunder-
sökning som har genomförts i Sverige.

ISSN 1654-1707 (Online)

All officiell statistik finns på: www.scb.se 
Statistikservice: tfn 08-506 948 01

All official statistics can be found at: www.scb.se
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