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Sammanfattning

Mitt syfte med detta arbete var att försöka problematisera och beskriva begreppet fritid samt 

sätta in det i en social kontext. Eftersom fritid är ett begrepp som vi använder i vardagsspråket 

utan att reflektera över vad det egentligen innebär. Jag ville ven ge en övergripande bild över 

varför vi behöver fritid.

De två övergripande frågeställningarna jag utgick från var:

 Vad är fritid?

 Varför ska vi ha fritid?

Eftersom fritid är ett mångtydigt och komplext begrepp ville jag se om synen på vad fritid är 

varierade beroende på kön, ålder eller klasstillhörighet. Jag ville också ta reda på om miljön 

som vi är uppväxta i påverkar sättet att se på fritid.

Jag förklarade även de olika anledningarna som finns för att vi ska ha fritid både på 

individnivå och samhällsnivå. 

För att besvara mitt syfte och de frågeställningar som fanns gjorde jag en teoretisk 

undersökning. Där jag använde mig av följande tre tillvägagångssätt:

 Sökning i två biblioteks litteraturdatabaser

 Genom kontakter med personer som är insatta i området

 Sökning på internet

I den teoretiska delen av uppsatsen tar jag först upp fritidens aspekter där jag behandlas 

faktorerna klasstillhörighet, kön, ålder samt miljön. Där det går att se att samtliga faktorer 

påverkar fritiden men på olika sätt.

Sedan tar jag upp behovet av fritid på en individnivå men också på en samhällsnivå. I 

individperspektivet belyser jag människans behov av fritid, motivationen som krävs för eller 

skapas genom fritiden. De olika effekterna av fritiden som påverkar individen behandlas. 

I samhällsperspektivet tas välfärdens och ekonomins påverkan av fritid upp. Delar om hur 

fritidsindustrins framväxt påverkar samhället genom fritiden tas upp. Även arbetsmarknaden 

är något som fritiden inverkar på bland annat genom friskvård.
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Då fritid inte är något begrepp som är problemfritt behandlas även problematiken kring 

begreppet i denna studie. Ett kapitel berör bland annat gränsdragningar och komplikationer 

som det lätt stötts på vid försök att definiera begreppet fritid.

I de avslutande kapitlena tas det upp bland annat att begreppet fritid är både begreppsligt och 

definitionsmässigt mycket oklart vilket innebär att det egentligen inte finns något enhetligt 

sätt att se på fritid. Fritid måste sättas i relation till något annat som i sin tur leder till 

oklarheter eftersom förhållandena har olika problem. Fritid blir inte något som är lika för alla 

utan det finns ett flertal skillnader för olika individer. Det förs även en diskussion om 

begreppet kanske borde ersättas med något annat och att det kanske i framtiden successivt blir 

utbytt mot något begrepp som bättre kan förklara det som dagens fritidsbegrepp inte klarar av.
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1. Inledning

Idén till detta arbete fick jag när en bekant till mig frågade vad jag gör på fritiden. Jag insåg 

att jag hade lite svårt att benämna vad fritid är för mig idag. Spontant ville jag svara ”inget 

men ändå allt”. Det kändes lite oartigt att inte kunna ge något rakt och bra svar på en så 

”enkel” fråga. Hade jag däremot fått frågan för 10 år sedan hade jag utan tvekan svarat att jag 

tränar i olika sporter. För fem år sedan hade det klara svaret på samma fråga varit att mesta 

tiden går åt att vara med vänner och träffa nya människor. Idag har jag inte någon sådan stark 

gräns för vad som jag kallar fritid eller att jag gör något på en specifik tid som gör att den 

tiden kan kallas fritid. Begreppet fritid har för min del uppenbarligen ändra mening under 

årens gång och kanske är det på detta vis även för andra. 

Ställer man sig frågan ”vad är fritid?” är det inte alltid lätt att ge ett direkt svar. Kanske är det 

så att vi har olika syn på vad fritid är. Det varierar troligtvis beroende på om vi studerar, 

arbetar eller är arbetslös. Även vilken situation eller stadium i livet vi befinner oss i kanske 

påverkar ens uppfattning om definitionen på begreppet fritid. 

Generellt sätt har begreppet en positiv klang i vårt samhälle. Fritid är ett begrepp som vi ofta 

använder i vardagsspråket utan att reflektera över vad det egentligen innebär. 

Mitt syfte med detta arbete blir därför att försöka problematisera och beskriva begreppet fritid 

samt sätta in det i en social kontext. Jag kommer även att ge en övergripande bild på varför vi 

ska ha fritid.
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2. Hur ser fritiden ut?

I detta stycke kommer en skildring för hur fritiden har sett ut genom historien. För att förklara 

det svenska synsättet på begreppet fritid kommer jag att börja skildringen utifrån andra 

kulturer och deras syn på fritidens betydelse.

2.1 Historisk skildring

I det grekiska samhället var fritiden något mycket viktigt. Arbete och fritid särskiljdes tydligt 

eftersom det ansågs att människans själ och kropp utvecklades under just fritiden. Bland 

barnen i detta samhälle framhävdes fritid som en fri och ostyrd lek. De vuxnas fritid bestod av 

ett fritt deltagande i exempelvis sport, dans eller musik.1

Förflyttar vi oss till andra förkristna kulturer, såsom Egypten, ansågs det även där att fritiden 

var den tid då människan utvecklade själen men även tänkandet och de sociala färdigheterna. 

Det som skiljer denna kultur jämfört med ovanstående är att utvecklingen skedde genom 

religiösa aktiviteter och fester. Arbetet som var fysiskt krävande var endast ett medel för att 

nå trygghet och för att kunna få möjlighet till fritid.

Under romarrikets tid skiftade rolltagandet under fritiden från att vara ett aktivt deltagande till 

att bli en passiv åskådarroll. När individerna tog sig an åskådarrollen var det vanligt att den 

personliga utvecklingen av kompetens och kreativitet fick åsidosättas. Sport och spel var 

numera till för att tittas på inte för att utövas. Det var under denna era som vårt första 

fritidssamhälle växte fram. 

Efter romarrikets fall går det att se att den protestantiska arbetsetiken växer fram som en 

reaktion mot romarnas levnadssätt. Arbetet och framförallt det manuella arbetet betonades 

med religionens stöd. Arbetet var ett sätt att hålla sig borta från allt som var syndigt. Hårt och 

tidskrävande arbete gällde även för de högre samhällsklasserna men det var de som befann sig 

i de lägre arbetsklasserna som drabbades hårdast då de fick mycket lite tid som kunde avsättas 

till fritid.2

I det förindustriella Sverige var det i stort sätt endast individerna i de högre samhällsklasserna 

som hade fritid. En vanlig vardag för de flesta människorna på den tiden bestod av arbete från 

tidig morgon till sen kväll. Större delen av det sociala umgänget skedde inom arbetet med att 

sköta jord- och skogsbruk och de sysslor i och kring hemmet som en självhushållning krävde. 
                                               
1 Norling & Gunnarsson 1994:100ff
2 Norling & Gunnarsson 1994:100ff
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Den arbetsfria tiden var enbart avsedd för vila och återhämtning för att orka med nästa 

arbetsdag.3

Under industrialismen förbättrades delvis klasskillnaderna, de i de lägre samhällsklasserna 

fick mer fritid men drabbades ändå hårdare genom att kvaliteten på fritiden inte kunde komma 

upp på samma nivå som för de i de högre samhällsklasserna. Den protestantiska arbetsetiken 

stärktes och glorifierades under industrialismen.

Än idag lyser denna arbetsetik igenom i vårt västerländska samhälle samtidigt som fritiden får 

en allt mer betydande roll för hälsan och själen.

I Sverige där arbetet har hyllats och fritiden tidigare hade ett svalt intryck har dock idrotten 

alltid varit accepterad, kanske på grund av att den passar in i arbetsetikens regler. Inom idrott 

ska vi vara duktiga, träna hårt, vara tävlingsinriktad och bör anstränga sig fysiskt.4

Fritiden gick från att vara den betydande utvecklingen för människans kropp och själ till att 

bli en andnings- och uppladdningsperiod efter en hård arbetsdag till att återigen beröra 

människans själ och hälsa. Nu när vi vet hur fritiden har sett ut genom tiden kan det vara 

intressant att titta närmre på den begreppsliga förklaringen för ordet fritid. 

2.2 Begreppet fritid

Fritid är ett begrepp som är väldigt diffust och svårdefinierat. En anledning till detta kan vara 

som Sven-Erik Karlsson5 skriver ”… att de sammanblandas med ord som välbehag, nöje,

njutning och liknande rationella svårfångade begrepp”.

I den svenska forskningen men också i vårt samhälle är det vanligaste sättet att definiera 

begreppet fritid i motsatts eller i relation till något annat. Ett exempel på detta är fritid kontra 

arbete. Inom internationell forskning där ordet leisure används i större utsträckning definieras 

fritid som en egenskap i sig.

Görs en sökning i en svensk ordbok till exempel Nationalencyklopedin (2007) går det att 

finna definitionen ”fritid är den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider 

och sömn”. Den definitionen innebär att fritid kan omfatta allt från att ha en stund som bara är 

ens egen, att vara oberoende av andras krav, en speciell fritidsaktivitet, att inte vara på arbetet, 

hushållsarbete till att gälla transporterna till och från arbetet. 

                                               
3 Norling & Gunnarsson 1994:100ff
4 Norling & Gunnarsson 1994:100ff
5 S-E Karlsson 1994:38
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Det engelska ordet leisure är svårt att översätta till svenskans fritidsbegrepp. Görs en sökning 

i Nordstedts Engelsk- Svenska ordbok (1993) ser vi att leisure betyder: ledighet, fritid, lägligt 

tillfälle, tid, god tid. At leisure betyder: ledig eller inte upptagen, medan leisure hours (time) 

refererar till lediga stunder. En skillnad mellan det svenska begreppet fritid och engelskans 

leisure är att betoningen i leisure inte ligger på tidsaspekten utan snarare på något positivt, 

som lägligt tillfälle eller god tid.

I boken ”Capitalism and leisure theory ”6 förklaras att ordet leisure har sitt ursprung från det 

latinska ordet licere och som betyder ”to be lawful or to be allowed”. Rojek menar att ”this 

implies that leisure activity is not ‘free’, but  the contrary, subject to some form of constraint.” 

”Free time” eller ”spare time” är de engelska begrepp som troligtvis ligger närmast svenskans 

ord fritid men det är leisure som är det ord som är mest etablerat inom engelsk och 

amerikansk forskning.

Med några avslutande ord för denna del kan vi konstatera att fritid är ett begrepp som är svårt 

att definiera. Generellt sätt går det att utgår från att fritid är ”den del av dygnet och veckan 

som inte upptas av arbete, måltider och sömn”.

                                               
6 Rojek, 1985:16
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3. Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med denna uppsats är att försöka problematisera och beskriva begreppet fritid samt 

sätta in det i en social kontext. De fyra sociala kontexter jag kommer att fokusera på är klass, 

kön, ålder samt miljö.

Till skillnad från arbetsbegreppet är fritidsbegreppet relativt lite utforskat. En orsak till detta 

kan kanske vara som Karlsson7 framhåller; arbetet har varit mer legitimt att utforska och 

fritiden har inte passat in i en etik som betonat arbetets betydelse. 

De två övergripande frågeställningarna jag har är:

 Vad är fritid?

 Varför ska vi ha fritid?

Eftersom fritid är ett mångtydigt och komplext begrepp vill jag se om synen på vad fritid är 

varierar beroende på kön, ålder eller klasstillhörighet. Jag vill också ta reda på om miljön som 

vi är uppväxta i påverkar sättet att se på fritid.

Jag kommer även att försöka finna olika anledningar till varför vi ska ha fritid och då både på 

en individnivå och en samhällelig nivå. 

                                               
7 S-E Karlsson 1994
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4. Metod

Detta metodkapitel beskriver och motiverar de urval, avgränsningar och tillvägagångssätt jag 

har valt att använda mig av. 

Jag har valt att göra en teoretisk undersökning kring fritidsbegreppet. Då en teoretisk 

undersökning görs kan fokusen ligga på det empiriskt forskningsresultat inom ett område eller 

också fokusera på teoretiska översikter där syftet är att förklara ett visst fenomen och jämföra 

teorier. Jag har valt att göra det sistnämnda. 

4.1 Urval och avgränsning

För att avgränsade den teoretiska studiens omfattning både geografiskt och tidsmässigt har 

detta gjorts genom att de två bibliotek som sökningarna skedde på var två närliggande 

bibliotek. Jag har begränsat urvalet efter litteraturens relevans för min studie och detta gjordes 

i tre som beskrivs mer ingående under litteratursökning. I den begränsning jag gjort i mitt 

urval har jag också utgått från begreppet teoretisk mättnad, som framför allt används 

inom studier med kvalitativa intervjuer. Jag använder här begreppet i överförd bemärkelse på 

min begränsning av litteratur. Begreppet innebär, att man inte tycker att vidare datainsamling 

tillför några nya aspekter eller problematisering av det forskningsproblem man arbetar med.8

Så har jag också betraktat min läsning av fritidsforskning. Jag avslutade min läsning av texter 

när inte något avgörande nytt tillfördes min forskningsgenomgång.

4.2 Litteratursökning

När en teoretisk litteraturgenomgång görs bör sökningen vara bred, eftersom traditioner och 

form för publicering varierar starkt mellan olika vetenskapliga discipliner. 

För att finna relevant litteratur använde jag mig av följande tre tillvägagångssätt:

 Sökning i två biblioteks litteraturdatabaser

 Genom kontakter med personer som är insatta i området

 Sökning på internet

                                               
8 Hartman 2001:10
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När jag sökte i bibliotekens databaser började jag med att begränsa böckernas relevans för 

denna studie genom att efter genomläsning av titel och eventuellt abstract avgöra om de 

kunde innehålla en definition och/eller en diskussion kring begreppet fritid. I ett andra steg 

exkluderades de publikationer där det inte gick att finna någon relevans till min studie trots att 

de ”klarat” första steget. Jag valde ytterligare att begränsa litteratursökningen genom att välja 

att endast inkludera böcker eller publicerade texter på svenska samt engelska.

Av den litteratur jag funnit gjorde jag en genomgång av referenslistorna och fann i en av 

böckerna författarens tidigare skrivna bok som jag valde att inkluderade till studien.

För att få litteraturtips av någon person som är insatt i området fritid blev jag hänvisad till 

Sven-Erik Karlsson vid Karlstads universitet som är en framstående turism- och 

fritidsforskare. Han har genom forskning i många år på området, genom undervisning och 

genom nu pågående nationella forskningsprojekt en mycket god översikt över nationell och 

internationell litteratur. S-E Karlsson gav mig förslag på litteratur som behandlar begreppet 

fritid och som var relevant för min studie.

Jag sökte även litteratur som var publicerad på internet. Vid internetsökningen valde jag att 

använda mig av de större sökmotorerna Altavista, Google samt Sesam. De sökord jag använde 

mig av var ”fritid”, ”avhandling” samt ”klass” eller ”kön”. Vid de första sökningarna använde 

jag mig endast av sökorden ”fritid”, ”kön” eller ”klass” men detta resulterade i en mängd 

träffar där merparten träffar inte var relevanta för min studie. För att begränsa utbudet valde 

jag att ta med sökordet ”avhandlingar” för att få mer seriösa träffar och få mer relevanta 

träffar. Denna sista sökväg, där jag använde mig av orden fritid, klass och avhandling 

resulterade i en relevant och användbar text.

De för- och nackdelar med mitt urval, tillvägagångssätt och min avgränsning kommer jag att 

diskutera mer utförligt under metoddiskussionen som går att finna i kapitel 9. 
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5. Aspekter på fritiden

I detta kapitel tar jag upp olika perspektiv på hur fritiden kan ses. Till en början kan vi läsa 

om olika förhållningssätt till begreppet fritid. I de följande fyra delarna kommer en 

redovisning för de fyra sociala kontexter jag valt att fokusera på i denna studie. Först 

behandlas hur klasstillhörigheten påverkar vår fritid, sedan beskrivs hur vår fritid uttrycks 

olika beroende på könstillhörigheten, som en tredje aspekt tas ålderns påverkan på fritiden 

upp till sist beskrivs miljöns påverkan.

Ett vanligt förekommande är att definiera fritid i relation eller i motsats till något annat och då 

ofta förhållandet arbete kontra fritid. Hall9 som har detta klassiska synsätt delar upp dygnets 

tid i följande fyra grupper:

 Arbete vilket omfattar ordinarie arbete, extra arbete, övertidsarbete och diverse arbete 

hemma.

 Arbetsrelaterad tid som är den tid som går åt för resor till och från arbetet, flyttning samt 

vila efter arbete.

 Underhållningsaktiviteter är den tid som ägnas åt sömn, måltid, inköp och hygien.

 Fritid blir den återstående tiden.

Denna uppdelning av dygnets tid är relativt vanligt men används främst inom samhälleliga 

analyser.

Det finns givetvis även andra sätt att förklara fritid på. Ett sätt går att läsa om i boken Natur 

och kultur som turistiska produkter10 där bland annat Mathieson och Walls teori beskrivs. 

Teorin de har är att fritiden ska ses som ett tidsmått. De menar att fritid är den tid som 

kvarstår när arbete, sömn, hushållsarbete och nödvändig personlig hygien är gjorda, med 

andra ord den ”fria” tiden som existerar efter och före den bundna tiden.

John R. Kelly11 har ytterligare ett sätt att förklara fritid på. Han tycker att fokus bör ligga 

på ordet fri i begreppet fritid till skillnad från många andra forskare som betonar tid istället. 

Kelly anser att det viktigaste med fritiden är att göra fria val och han menar att den kan 

jämföras med leken, där man gör något för sin egen skull. Detta synsätt innebär att fritiden är 

ett sätt att få uttrycka sig på. 

                                               
9 S-E Karlsson 1994:38f
10 S-E Karlsson 1994:38f
11 S-E Karlsson 1994:38f
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Rojek med fler forskare menar att ett arbete behövs för att vi ska få ut det bästa av fritiden. 

Det går att säga att arbetet och fritiden förstärker varandra. Dock finns det olika sätt att se 

samband mellan fritiden och arbetet. Dessa sätt är:

Fritid som en förlängning av arbete – De personer med ett avancerat arbete och som är 

tillfredställda med sitt jobb har ofta avancerade hobbys såsom modellbyggen eller fint 

träsnideri. De som arbetar med information, kommunikation och kunskap lägger stor tid av 

fritiden på att läsa, surfa på internet eller söka i ett ämne. 

Fritiden som motsats till arbete – De som har ett aktivt arbete har ofta en lugn och 

stillasittande fritid medan de som har kontorsarbete har en mer fysiskt krävande fritid.

Fritiden är neutral i förhållande till arbete – En variation i förhållande till erfarenheterna på 

arbete, en varierande arbetssituation som bidrar till att även fritiden är varierande. Arbetet och 

fritiden kompletterar varandra.12

5.1 Klasstillhörighet

Klasstillhörigheten påverkar vår fritid. Beroende på vilken klass vi tillhör varierar även 

storleken för hur mycket tid och utrymme vi kan ägna åt fritiden. De senaste 15 åren i bland 

annat USA och UK har klyftorna mellan samhällsklasserna ökat. Individer som befinner sig i 

de övre samhällsklasserna blir rikare och kan således ägna mer tid åt sin fritid. Medan 

individerna som är i de lägre samhällsklasserna blir fattigare och får på så vis mindre tid och 

möjligheter för sin fritid. 13

Fritidens aktiviteter varierar mellan de olika socialgrupperna som finns i samhället. I högre 

socialgrupper blir ungdomarnas fritidssysselsättningar en investering för framtiden. 

Ungdomarna och barnen uppfostras inte till att endast vara med sina kompisar utan 

sysselsätts, av föräldrarna, även med olika ”nyttiga” aktiviteter som kan komma till 

användning senare i livet. Fritiden blir ett komplement till skolan. I de lägre socialgrupperna 

planerar föräldrarna inte ungdomarnas fritid i samma utsträckning som de i högre 

socialgrupperna. Detta bidrar till att fritidsaktiviteterna tenderar att hamna längre bort från 

skolans värld. Föräldrarna påverkar inte ungdomarnas val så länge det fungerar bra. Med 

andra ord kan fritid ses som ett komplement till skolan av vissa ungdomar medan andra ser 

det som en kompensation för en ”hård” skoldag.

                                               
12 Rojek, 2005:164f
13 Rojek 2005:146f
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De fritidsaktiviteter det idag inte går att se någon större klasskillnad i är naturbaserade 

aktiviteter som till exempel jakt eller fiske. Vilket man för 25 år sedan kunde, då det var de 

högre socialgrupperna som dominerade naturbaserade aktiviteter såsom flugfiske och 

ridning.14

Ett vanligt antagande är att personer som befinner sig i de högre socialgrupperna ägnar mer av 

sin fritid åt kulturella aktiviteter. 

Sven B Ek15 vill påpeka att det finna andra faktorer än bara materiella och tidsmässiga till de 

kulturella aktiviteterna exempelvis de symboliska faktorerna. I citatet nedan från L. Karlssons 

text Klasstillhörighetens subjektiva dimension kan man läsa om de tre förutsättningarna.

Citat sida 129 i Klasstillhörighetens subjektiva dimension av Lena Karlsson:

”För det första är förutsättningarna det kapitalistiska samhället med dess ekonomiska 

utmärkande samhällselit som började värdera vissa fritidsaktiviteter som mer värdefulla än 

andra. För det andra skedde en objektivering där institutioner såsom teatrar, konserthallar och 

konstmuseer inrättades för att tillgodose de högre samhällsklassernas intresse. För det tredje 

skedde till följd av ekonomisk-sociala konsekvenser i samhället, samt skiljaktigheter gällande 

utnyttjbar fritid att de borgerligt inrättade institutionerna kom att avskärmas från de folkliga 

klasserna”.

Ek menar att detta resulterade i symboliska konsekvenser där de exklusiva konstarterna blev 

en positiv symbol för borgerskapets överlägsenhet. Utöver detta bidrog diverse sociala ritualer 

och rekvisita förknippad med kulturupplevelserna till att ytterligare öka skillnaderna till de 

utanförstående klasserna. För arbetarklassen kom dessa borgerligt inrättade institutioner att 

förknippas med borgarklassens maktposition i samhället att resultera i ett främlings- och 

utanförskap som sedermera utvecklades till ett avståndstagande mot den borgerliga kulturen.

Det går att se att det fortfarande finns skillnader mellan de olika samhällsklasserna. Klyftan 

mellan de olika samhällsklasserna påverkar våra möjligheter till en fritid som vi själv vill ha, 

då tid och pengar är viktiga faktorer. Med denna vetskap kan det vara intressant att se om det 

även finns skillnader mellan könen. 

                                               
14 Jönsson 1994:172ff
15 L. Karlsson 2005:129
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5.2 Manligt och kvinnligt

Bland par och familjeförhållanden ligger fokus på familjen och ofta förekommer det 

skillnader mellan mannen och kvinnans fritid. Kvinnan ger i allt större utsträckning upp mer 

av sin fritid än mannen. Huvudansvaret för familj, barn och hushåll faller mestadels på 

kvinnan som därför blir tvungen att minska sin fritid. De aktiviteter kvinnan väljer att utöva 

finns i närheten, det vill säga näraktiviteter, såsom läsning, trädgårdsskötsel eller 

sällskapsdjur. När barnen blivit stora och flyttat från barndomshemmet ökar således kvinnors 

fritid igen men trots detta väljer ofta kvinnor att behålla sina näraktiviteter.16

Kvinnor tenderar att ha deltidsarbeten i en större utsträckning än män. Då kvinnornas 

arbete ofta är lågavlönande leder det till att kvinnorna är beroende av mannens ekonomi för 

att kunna utöva sina fritidsaktiviteter. Ofta visar det sig att kvinnor tenderar att göra dubbelt 

så mycket hushållsarbete än männen och när kvinnan är iväg på sina fritidsaktiviteter utanför 

hemmet känner sig många ”skyldiga”. Skuldkänslorna kommer därför att de känner att de har 

åsidosatt sitt ansvar för barn och hemmet. Många kvinnor upplever att hemmet är deras ansvar 

och att de har blivit socialiserade till att ta hand om det.17

Även vilken typ av aktivitet männen och kvinnorna ägnar sig åt skiljer de båda åt. Männen är 

aktivare inom jakt, fiske och idrottsåskådande medan kvinnorna oftare besöker 

kulturevenemang, danstillställningar, läser böcker eller något liknande.18

Skillnader mellan män och kvinnors fritidsmönster går att finna, dels i form av tid. I 

familjeförhållanden ägnar mannen mer tid åt sin fritid än kvinnan. Även kvinnor och mäns 

aktiviteter på fritiden skiljer sig åt. I nästa del behandlas hur åldern påverkar våra fritidsval.

5.3 Ålder

Vilken typ av aktivitet som vi väljer att ägna oss åt påverkas av vår ålder. Det är vanligt att vi 

håller oss kvar inom samma område även när vi åldras. Till exempel är orientering en 

sysselsättning som går att ägna sig åt som ung medan som äldre kan orienteringen gå över till 

att blir skogspromenader istället. Har sysselsättningen varit att spelar bandy som ung kan det 

istället blir att spela golf som äldre.

                                               
16 Norling & Gunnarsson 1994:40f
17 Rojek 2005:153f
18 L. Karlsson 2005:164
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För barn upp till 12 år styr föräldrarnas påverkan och intresse vilken typ av 

fritidssysselsättning som de kommer att ägna sig åt. För ungdomar i åldrarna 12-20 är det 

vänners åsikter som påverkar valen mer än föräldrarnas. Vanligt förekommande är att 

ungdomar i denna ålder avslutar idrottandet för att ersättas med andra aktiviteter, som att 

umgås med vänner, men tar senare i livet upp idrottandet i någon liknande form igen.

Fritidens aktiviteter påverkas av åldern. Barnen blir ofta styrda in på sitt område inom sin 

fritid. Samtidigt kan vi se att ungdomarna ändrar värderingarna och blir mer beroende av sina 

vänner när det gäller fritidsvalen. Kanske är det så att fritiden också påverkas av den miljö vi 

är uppväxta i eller lever i? Det ska vi i nästa avsnitt ta reda på.

5.4 Miljö 

En uppväxt med tillgång till natur och friluftsliv ökar sannolikheten att vi utvecklar ett 

fritidsintresse med inriktning mot naturen. Naturens olika fritidsmiljöer ger en allsidig 

stimulans medan kulturmiljöer ger en smalare stimulans. Effekterna av miljön påverkas av 

uppväxtens traditioner och ideologi. Kulturmiljöer ger främst stimulans för psyket och 

intellektet. Tv-tittande är överlag lågstimulerande men kan variera, tv-tittande som slötittande 

ger lite stimulans medan en person som endast slår på tv:n för ett visst program och sedan 

stänger av den igen kan få en högre stimulans. 19

Tv:n och tv-tittandet har bidragit till en ökad möjlighet till en passiv fritid. Bostaden blir 

fritidens arena där tv:n kommer i centrum. I många fall möbleras rummen för att kunna titta 

på tv. 

En negativ effekt med att bostaden blir arenan för fritid är att det sociala nätverk man har 

minskar och som i sin tur kan leda till att familjeförhållandet blir ansträngt.20

En intressant och rolig iakttagelse är att bland norrlands manliga befolkning sportfiskar 9 av 

10 vilket är 3-4 gånger mer än männen i Sydsverige.21

                                               
19 Norling & Gunnarsson 1994:46,86
20 Norling & Gunnarsson 1994:46f
21 Norling & Gunnarsson 1994:27
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6. Fritidens komplexitet

I detta stycke kommer det kort tas upp om problematiken kring fritidens mångtydighet och 

den svåra gränsdragningen.

Ser vi till ordet fritid både begreppsligt och definitionsmässigt har det flera betydelser och 

ofta oklara gränser. Exempelvis kan relationen arbete – fritid användas vilket leder till att det 

blir många oklarheter och en orsak till detta kan vara att de båda begreppen i grunden är olika 

typer av begrepp. Fritid är ett tidsbegrepp medan arbete är ett verksamhetsbegrepp. Skulle 

däremot relationen fritid – arbetstid användas blir båda tidsbegrepp och kan på så vis lättare 

sättas i förhållande till varandra. Fria tidens karaktär som fri medan lönearbetstidens karaktär 

som ofri.

En annan problematik med att förklara fritid i relation till arbete är att alla inte arbetar. 

Pensionärer och personer med olika hinder som gör att de inte kan arbeta hamnar i kläm i 

detta sätt att förklara begreppet fritid. För dessa personer får fritiden en betydande roll i deras 

vardag.22

Gränsdragning är ett stort problem när det gäller begreppet fritid. Det är svårt att veta vart 

gränsen går för när vi går över till fritid eller ägnar oss åt något annat. Ett exempel på 

gränsdragningens problematik kan vara hushållsarbete, räknas det till fritid?

Fritid är inte lika för alla människor utan olika faktorer påverkar. Begreppet fritid måste 

förstås i sitt samhälle och utifrån en social kontext. I Jakobsen & Karlssons bok Arbete och 

kärlek23 kan vi läsa om livsformsanalys. Författarna förklarar att den livsform vi lever i 

påverkar våra val och värderingar. De redogör för fyra olika arbetarlivsformer och dessa är:

 Egenpraktiken/självständighetens livsform – personer som driver eget företag och där 

fritid och arbete flyter samman. Ofta arbetar dessa personer med det som de tycker är 

givande och som de annars kanske skulle ägna sin fritid åt.

 Investorpraktik – dessa personer investerar sitt kapital för att det skall g nya tillgångar att 

investera för framtiden. Det förekommer en stark familjekänsla. Denna grupp kallas ibland 

även för kapitalister.

                                               
22 Norling & Gunnarsson 1994:17f
23 Jakobsen & Karlsson 1993:124ff
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 Lönepraktik – en person som lönearbetar, anställd hos ett företag. Dessa personer arbetar 

för att få de ekonomiska resurser som krävs för att kunna göra de saker dem vill på sin 

fritid.

 Karriärpraktik – är personer som har anställning hos ett företag men till skillnad mot 

lönepraktik så satsar dessa personer starkt på en karriär inom arbetet. Fritiden blir 

arbetsbunden och denna tid ägnas åt att knyta nya eller för att stärka gamla kontakter som 

är relevanta för arbetet. 

Som vi kan se får fritiden olika betydelser utifrån de olika livsformerna och kanske kan 

uppdelningen i arbetarlivsformerna hjälpa oss till en ökad förståelse för att människor har 

olika synsätt på fritid.

Definitionen för fritidsbegreppet och gränsdragningen kommer mer utförligt att behandlas och 

problematiseras i diskussionsdelen som finns under kapitel 9.
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7. Fritidens betydelse

Att fritiden är betydelsefull för oss människor har kunnas läsas mellan raderna men nu 

kommer den del där anledningarna till varför vi behöver fritid behandlas. På individnivån 

betonas betydelsen och effekterna av fritiden. Medan på samhällsnivån betonas vikten av 

fritid för vårt samhälles hälsa och fortlevnad.

7.1 Individens behov och motivation

Människan behöver fritid eftersom dess innehåll och kvalitet påverkar vårt välbefinnande och 

vår livskvalitet. Ofta sägs det att arbetet och fritiden förstärker varandra och att ett arbete 

behövs för att det bästa av fritiden ska fås ut, detta gäller den vuxna, arbetande befolkningen. 

För grupper som är hindrade såsom handikappade, arbetslösa eller äldre som inte längre 

arbetar har fritiden ensam dominerande betydelse för ens livskvalitet. Åsikterna om hur viktig 

fritiden är i förhållande till arbete gällande hälsa, trivsel och meningen med livet går isär. Som 

nämnt tidigare har vårt samhälle länge haft en stark arbetsetik vilket lett till att arbetet har fått 

en betydande position i våra liv. Norling och Gunnarsson24 går inte emot men tänjer lite på 

detta tänk och menar att fritidens kvalitet har lika stor betydelse som arbetets.

Alla människor har basbehov (psykiska, fysiska och sociala behov) som måste tillfredställas 

för att vi ska behålla en god hälsa. Vi behöver alla ha roligt, lära oss nytt, anstränga oss, få ta 

del av gemenskap, samarbeta och känna tillhörighet för att må bra. En aktivitet som fyller alla 

tre behoven är att spela i ett band. Ett deltagande i ett band innebär att har roligt, får anstränga 

sig, samarbeta och vara en del av gemenskapen. De personer som inte har möjlighet att 

uppfylla alla tre behov mår ofta inte bra eller rent av dåligt.

En fritidsmiljö är inte automatiskt något bra eller positiv bara för att det finns tillgängliga utan 

utövaren måste få en positiv relation till miljön och aktiviteten. Detta görs när en förälder tar 

med sitt barn för att utöva en aktivitet och vill då förmedla att det fungerar och är en trevlig 

miljö och aktivitet. Barn och ungdomar kan genom stark påverkan från föräldrar eller ledare 

fås att delta i olika aktiviteter utan att vara eller bli intresserade. De kan finna sig i detta ofta 

upp till 12-årsåldern. Föräldrainflytandet i fritidssammanhang är normalt positivt och 

                                               
24 Norling & Gunnarsson 1994:17f
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välfungerande. Men om föräldrarna överarbetar sin roll kan det få den motsatta effekten, ”jag 

gör vad som helt bara inte det”.25

En känsla av ”flow” och flyt kan infinna sig när vi gör något vi verkligen tycker om att göra 

på vår fritid. Denna känsla visar sig genom att deltagaren får en högre aktivitetsnivå, 

koncentrationen blir bättre, tiden glöms lätt bort samt känner inte något behov av beröm eller 

belöning.26

Vi har nu fått kännedom om människans tre basbehov och vi har också lärt oss att vi kan 

tillfredställa dessa behov på vår fritid. Motivation är en viktig faktor vad gäller vår fritid. I 

följande avsnitt kommer vi kunna läsa om de effekter fritid har på oss individer. 

7.2 Effekter av fritiden som påverkar individen

Effekterna av fritiden kan vara både negativa och positiva, och beror på hur vi som person 

upplever situationen. En aktivitet kan ha en positiv effekt på en person samtidigt som samma 

aktivitet kan ha en negativ effekt på en annan person. En fritidsaktivitets effekt kan variera 

genom åren, till exempel lekar som utförts som barn förlorar tjusningen när personen når 

tonåren. 

De positiva psykiska effekterna som vi kan få från fritiden är bland annat en förbättrad 

sinnesstämning, eftersom man har roligt och blir mer avspänd. Självförtroendet stärks när vi 

gör något som vi tycker är roligt och där svårighetsgraden inte är för hög utan på en nivå där 

det går att lyckas. Möjligheten att själv få välja aktivitet påverkar självförtroendet positivt. 

Fritiden kan även få positiva sociala effekter till exempel om en familj gör gemensamma 

aktiviteter kan konflikterna minska och äktenskap stärks. De sociala effekterna är troligast

lättast att se bland de äldre personerna. Om de äldre regelbundet umgås med vänner och släkt 

ökar deras välbefinnande och det går att se tendenser på att de håller sig friskare och 

användning av läkemedel minskar. För barn används fritidsaktiviteter som bland annat lek till 

att träna barnen socialt. Barnen får lära sig att samarbeta, lösa konflikter samt visa respekt mot 

varandra.27

Utövar vi fysiskt krävande aktiviteter, såsom simning, gymnastik eller cykling, på vår fritid 

minskar risken för stress. Medan om vi har en livsstil som är fysiskt passiv är risken för att 

                                               
25 Norling & Gunnarsson 1994:13f, 28f
26 Rojek 2005:35, Norling 1994:15
27 Norling & Gunnarsson, 1994:81ff
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drabbas av ohälsa som till exempel benskörhet större och risken att bli mottagligare för hjärt-

och kärlsjukdomar ökar. Att ha en fysikt krävande fritid påverkar individen positivt genom en 

ökad konditionsnivå och muskelstyrka.28

Fritiden kan påverka ens privatekonomi, men det finns aktiviteter som inte kostar mycket om 

ens något. Den aktivitet som kostar minst och som ger bäst resultat på hälsan är 

friluftsaktiviteter. Idrott som sker på eller i anläggningar gör bra nytta för hälsan men kostar 

dels för utövaren som måste betala avgift för att få tillgång till anläggningen men även för 

föreningslivet och samhället som får stå för underhåll. 29

Vi vet nu att individen behöver ha fritid för att öka sin livskvalitet. Som vi har läst ovan 

påverkar våra behov och vår motivation fritiden. Vi har även tagit del av de olika effekterna 

fritiden både får och ger oss individer.  Detta ger oss ett individperspektiv och det ska bli 

intressant att se hur fritiden påverkar vårt samhälle men även få reda på varför samhället 

behöver fritiden. I nästa del tar vi oss över till ett samhällsperspektiv. 

7.3 Fritidens inverkan på vårt samhälle

Fritid har en betydande roll i ett välfärdsperspektiv. Välfärdsstaten genomför satsningar via 

kommunerna i form av bibliotek, simhallar och samlingslokaler. Dessa satsningar görs i syfte 

att ge individen möjligheter till rekreation och självutveckling, vilket i sin tur bland annat 

skall öka arbetsproduktiviteten och minska de sociala utslagningarna. Fritiden blir i och med 

detta något mer än det privata och enskilda. Den får en kollektiv, samhällelig och 

välfärdspolitisk betydelse.30  

I takt med arbetstidsförkortningarna, inkomstökningarna och standardförbättringarna har 

välståndet ökat bland samhällsklasserna vilket medför en kraftig expansion av fritidsindustrin 

under 1990-talet. Nya industrier har därmed byggts upp kring våra fritidsbehov genom 

produktion av tv-apparater, bilar, fritidshus, fritidsbåtar, idrottsredskap mm. Därmed har 

fritiden även kommit att utgöra en betydande inslag för samhällsekonomin.31

Fritiden är en ekonomisk resurs och har individen tillräckligt med pengar och tid kan detta 

läggas på att konsumera. Konsumtionen omfattar både kostnader för att utöva aktiviteter men 

kanske framför allt inköp av olika materiella ting som behövs för olika aktiviteter. 

                                               
28 Norling & Gunnarsson, 1994:81ff
29 Norling & Gunnarsson, 1994:81ff
30 L. Karlsson 2005:126
31 L. Karlsson 2005:125f
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Om fritidsmarknaden försvinna bort från konsumtionsmarknaden skulle det leda till en stor 

ekonomisk förlust. Redan 1976 skrevs i boken En bok om fritiden32 att fritidskonsumtionen 

var den ekonomin som växte snabbast och som kommer ha en betydande roll för framtiden. 

Det går än idag att se att fritidsmarknaden inte har avstannat utan fortsätter att växa och får 

allt större plats hos människors konsumerande.

Fritid påverkar också arbetsmarknaden. Allt fler företag erbjuder ”friskvård” för att behålla 

personalen i bra hälsoskick och deras välbefinnande. Flertalet arbetsplatser erbjuder tillgång 

till idrottsanläggningar och möjligheten till idrottstävlingar i form av ”korpenlag” där olika 

företag tävlar mot varandra.

Avslutningsvis går det att säga att fritiden påverkar vårt samhälles ekonomi genom att vara en 

stor aktör på konsumtionsmarknaden. Fritiden skapar behov att driva på konsumtionen 

samtidigt som den är en stor och växande marknad.

Det går även att konstatera att arbetsmarknaden delvis styrs av fritiden. Eftersom allt fler 

företag erbjuder någon form av friskvård för att bibehålla hälsan hos personalen men kanske 

också för att öka dess välbefinnande.

                                               
32 Fryklindh & Johansson 1976:24f
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8. Analytiska slutsatser

Det går att se att fritidens betydelse har skiftat över åren. Det har gått från att vara själens 

uppbyggare till att vara en upphämtningsperiod till att återigen i dagens samhälle vara en 

viktig faktor för själen men även för vår hälsa och livskvalitet.

Begreppet fritid är både begreppsligt och definitionsmässigt mycket oklart vilket innebär att 

det egentligen inte finns något enhetligt sätt att se på fritid. Fritid måste sättas i relation till 

något annat som i sin tur leder till oklarheter eftersom förhållandena har olika problem. Dessa 

problem kan vara allt från otydliga gränsdragningar till olika begreppstyper.

Fritiden är inte något som är lika för alla utan det finns ett flertal skillnader för olika individer. 

Våra livsformer påverkar vårt sätt att se på fritiden. Tillexempel kan vi arbetarlivsformerna 

utskilja lönepraktiken och karriärpraktiken som båda är anställda hos ett företag men där 

lönepraktiken arbetar för att han ”måste” och där karriärpraktiken arbetar för han vill. 

Lönepraktiken fokuserar på sin fritid och arbetar för att kunna göra det som dem vill på sin 

fritid. Karriärpraktiken har fokus på arbetet och använder fritiden för att öka möjligheterna till 

en bättre karriär på arbetet. 

Klyftan mellan de olika samhällsklasserna gör sig tydlig även inom fritiden. De rika har mer 

pengar och tid att lägga ner på sig fritid medan de fattiga inte har samma möjlighet att påverka 

sin fritid vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt.  Mellan könen förekommer också skillnader, 

generellt sätt har kvinnan mindre fritid än mannen. Det går också att se att kvinnan ägnar sig i 

större utsträckning åt mer näraktiviteter än mannen. Men även vilken typ av aktivitet som det 

väljer att ägna sig åt skiljer mannan och kvinnan åt. 

Åldern påverkar våra val inom fritiden, mer aktiva sysselsättningar som ung medan äldre 

personer väljer lite mer lugnare tempo. Naturligtvis finns det undantag där det förekommer 

äldre personer som har en mycket aktiv fritid.

En viktig introduktion till fritiden får barnen av sina föräldrar eller andra vuxna som visar 

fritidssysselsättningarnas fördelar och möjligheter. Det är viktigt att bli motiverad vid 

utövandet av sin aktivitet och för vårt välbefinnande att sysselsättningen uppfyller våra behov.

Det har visat sig att fritiden inte bara är viktig för oss människor utan också för samhället. 

Samhällets ekonomi påverkas av fritidsindustrin och människors konsumerande. Många 

fritidsaktiviteter kräver utrustning eller olika materiella ting som ofta utövaren får stå för. 
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Fritiden träder in även på arbetsmarknaden genom att allt fler företag och verksamheter 

erbjuder någon form av friskvård. Företagen och arbetsgivaren vill att personalen ska hålla sig 

friska för att minska utgifter som annars kan uppstå men även öka sin personals 

välbefinnande. 

Fritiden får också en kollektiv, samhällelig och välfärdspolitisk betydelse i och med de 

satsningar som välfärdsstaten gör i form av bibliotek, simhallar och samlingslokaler.

Begreppet fritid är inte problemfritt, som nämnt tidigare, ordet är svårt att definiera och 

gränsdragningarna är komplicerade. Kanske ska vi ifrågasätta hela begreppet fritid? Givetvis 

är det så att människan behöver olika typer av sysselsättning för att bibehålla hälsan och få 

tillfredställelse med livet men kanske detta skulle gå under ett annat begrepp än fritid eller 

fritidssysselsättning. Kanske är det så att vi i framtiden kommer få ett nytt begrepp som bättre 

förklarar det som dagens begrepp fritid inte klarar av. 
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9. Diskussion

I denna del följer en mer egen och frispråkig dialog kring begreppet fritid.

Inledningsvis i detta kapitel reflektera jag om mina val, mitt tillvägagångssätt och de 

avgränsningar jag har redogjort för i min metoddel. Vidare kommer jag att diskutera 

begreppet fritid, huruvida det är ett bra begrepp eller inte. I den avlutande delen behandlar jag 

problematiken med och kring begreppet fritid.

9.1 Metoddiskussion

Jag har gjort en teoretisk undersökning och de tillvägagångssätt jag har använt mig av är 

sökning i två biblioteks litteraturdatabaser, kontakt med insatta personer i ämnet och 

internetsökning.

När jag använde mig av sökningar i litteraturdatabaser var jag medveten om att jag hade 

kunnat få fler träffat om jag hade valt någon annan typ av databas exempelvis Libris. Men 

tillgång till de böcker jag velat ha hade kanske varit svårt att få då denna typ av databas 

omfattar publicerad litteratur i hela Sverige. Detta hade även påverkat tidsaspekten eftersom 

det hade tagit längre tid att få tillgång till litteraturen. Till exempelvis skulle det ha tagit 

längre tid om jag hade varit tvungen att skicka efter viss litteratur. Vilket också är en 

anledning till att jag inte valde denna typ av databaser utan sådana som var nära och därmed 

gav mig direkt tillgång till den litteratur jag hittat.

Jag använde mig av internetsökningar vilket har sina för- och nackdelar. Nackdelar med 

detta söksätt är att det förekommer en del oseriösa verk och säkerheten på att det är något äkta 

blir relativt låg. Det kan vara svårt att finna rätt ställen att söka på.  Fördelen med detta sätt är 

tillgängligheten, går att komma åt information oavsett vart vi befinner oss. Det är även bra på 

så sätt att det finns mycket information att finna.

Jag valde att avgränsa min datainsamling till att gälla endast texter på svenska eller 

engelska detta medför att jag kan gå miste om ytterligare synvinklar på begreppet fritid som 

kan förekomma i andra länder och kulturer. Även resultatet påverkas av att jag inte kunnat 

inkludera litteratur på något av de andra stora världsspråken där synen på fritid kan vara 

annorlunda.
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Den teoretiska mättnad som jag kände kanske hör samman med att jag inte har med någon 

litteratur på några av de andra stora världsspråken. Det kanske hade framkommit någon annan 

synvinkel som jag nu går miste om på grund av språkbegränsningen.

9.2 Fritid som begrepp

Det största problemet med fritid är just, som nämnt tidigare, att det är mycket svårt att 

definiera begreppet och gränsdragningen är komplicerad. Kanske är inte fritid ett begrepp som 

”passar” in i dagens samhälle. Människor ägnar sig kanske i större utsträckning åt en livsstil 

snarare än en fritid eller hobby. För bland annat bonde, bergsklättrare, äventyrare och 

trädgårdspyssel kan kategoriseras både som en fritid och som en hobby men förklaras nog 

bäst som en livsstil. Det som ses som fritid eller en hobby idag kan ses som arbete imorgon

Ja det finns många frågetecken kring begreppet fritid men en sak är klart, begreppet är 

problematiskt.

9.3 Problematiken med fritid

När relationen arbete kontra fritid används förutsätter det att personen har ett arbete, men så är 

det inte i alla fall. De personer som har olika former av hinder som gör att de inte kan arbeta 

har, om vi utgår från relationen arbete kontra fritid, varken arbete eller fritid då de den ena 

kräver den andra. Dessa personer som inte är ute på arbetsmarknaden hamnar i kläm. För 

givetvis har dessa personer fritid trots att de inte arbetar men skulle inte säga att deras liv 

endast består av fritid viket leder till ytterligare problematik, gränsdragning. Vart dras gränsen 

för vad som är fritid. Räknas hushållsarbete, städning och tvättning till fritid? En person som 

är bonde, när har denne fritid?

Ytterligare ett problem med fritid är när fritiden påstås består av fria val. Är fritiden 

verkligen så fri som vi tror? Fritid har funnits i alla år men har varierat i utförande, man har 

roat sig eller låtit sig blir road. Jag tycker att det finns ett ”osynligt” tvång i dagens samhälle 

om att människan måste sysselsätta sig på sin fritid. Helst ska en individ göra så mycket den 

kan på sin fritid. För vem skulle inte reagera om vi fick svaret ”jag gör inte något” på frågan 

vad du gör på din fritid.

I medier och massamedia går det att finna olika påtryckningar om positiva hälsoeffekter 

och ökad livskvalitet genom olika träningsredskap, träningsställen. I kombination med detta 
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ska vi även hinna med att sysselsätta oss genom olika aktiviteter såsom teater, bio, caféer, 

kvällskurser, resor och inte bara en gång utan gärna ett flertal gånger. Är det inte på så sätt att 

desto mer en person gör ju högre status får den? 

Att har en fritid som är för stillasittande och inte på något annat sätt fysiskt anstränger sig 

ökar riskerna för ohälsa, något vi dagligen blir påminda om i både radio och tv. Men hur ofta 

hör eller kan vi läsa om personer som tränar för mycket eller blir överstimulerade genom 

ensidiga aktiviteter? Det svåra är att hitta en balans i ens sysselsättningar men det framhävs 

inte, kanske just för att detta skulle skadar fritidsmarknadens image. Inget som är svårt och 

avancerat säljer till allmänheten. 

Fritidsindustrin har den senaste tiden blomstrat. Affärer som riktar sig till fritiden, främst 

idrott och sportaffärer, blir fler och fler eftersom allt fler köper materiella ting till sin fritid. 

Jag påstår att samhället inte är så mån om vår hälsa och livskvalitet som det framstår snarare 

om vår ekonomi, som till viss del styrs av vår hälsa. Dålig hälsa kan leda till minskad 

arbetsförmåga som i sin tur leder till begränsad ekonomi och därmed minskad konsumtion. 

Inte är det bara samhället och medierna som kommer med påtryckningar om att vi ska utnyttja 

fritiden med en mängd aktiviteter, företagen är inte sämre de. På de flesta företag idag erbjuds 

”friskvård”, vilket i säg är mycket bra men det jag fastnar på är orsaken bakom erbjudandet. 

Visst går det att höra slogan ”Hjälp oss hjälpa dig till en bättre livskvalitet”, tyvärr är det nog 

inte vår livskvalitet de vill förbättra utan företagen vill säkerställa att sina anställdas 

arbetsförmåga kvarhålls på samma nivå så länge som möjligt för ekonomins skull. 

Stress är något som ofta förknippas med arbete eller arbetsrelaterade uppgifter, men vad 

som oftast inte tänks på i första hand är den press som samhället ställer på oss människor 

genom fritiden. Vi ska hinna med att göra både det ena och det andra på vår fritid samtidigt 

som vi har många andra sysslor som inte alltid räknas till fritid. Det är inte konstigt att dagens 

människor blir sjukskrivna på grund av stress och utbrändhet. Dygnet har bara 24 timmar, 

även om vi ska tillfredställa våra basbehov måste vi vara noga med att inte överarbeta vår 

fritid. När ska vi ha tid för att vila upp oss om det inte finns möjlighet för det på fritiden?

Fritiden får en större roll i det moderna samhället eftersom individualiseringen sker på den tid 

som avser fritiden. Men då begreppet fritid är ett oklart begrepp, och som kräver en outsagd 

mening för att det ska förstås av olika individer, tror jag att fritid successivt kommer att 

ersättas av något annat begrepp i framtiden.
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Ett ämne för framtida uppsatser skulle kunna vara att göra en empirisk undersökning och 

studera ungdomars syn på fritid i ett samhälle (som dagens) där debatterna flödar om en 

alarmerande hög andel unga människor som har ett alldeles för stilla sittande liv. Där fritiden 

består av tv-tittande, dataspelande och lite fysisk aktivitet. För kanske är det inte ungdomarnas 

val av aktiviteter på sin fritid som är boven i dramat. Samhällets ideal och påtryckningar är 

inte så lätta att stå emot och definitiv inte som en ung och sökande människa. Utbudet av 

aktiviteter kanske behöver ses över eller bytas ut allt efter som samhället förändras. 

Ungdomars verkliga syn på fritid och den bild som media målar upp om ungdomarnas syn 

kanske inte stämmer överens med varandra och just detta kan vara intressant att studera.
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