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Förord 

Ett större arbete är svårt att genomföra på egen hand, och vi har haft tur som fått mycket stöd 

från vår omgivning. Först vill vi rikta vi ett stort tack till Emma von Essen för all vägledning 

genom den kvantitativa djungeln. Utan dina påhejningar och kloka råd vid snåriga vägval hade 

denna studie inte blivit så givande att genomföra som den nu blev. Du ska även ha ett extra 

tack för att du övertygade oss att spara vår kod allteftersom vi använde den - det tipset visade 

sig vara ovärderligt. Sen vill vi också ge ett stort, varmt tack till Hedvig Schylander och Klara 

Kilbo som korrekturläste denna uppsats. Era konstruktiva kommentarer har varit till stor hjälp 

i utformandet av den slutliga texten. Slutligen vill vi också tacka Linnea Wahlquist för din hjälp 

under uppsatsens gång, det uppskattar vi mycket. 

  



Sammanfattning 

Hartmut Rosas teori om social acceleration får mycket uppmärksamhet för tillfället. 

Accelerationsteorin, som den också kallas, driver tesen att modernitet bäst definieras som 

samhällen där allting av nödvändighet befinner sig i ständig acceleration. Vissa forskare har 

dock påpekat att det saknas empiriska belägg som underbygger teorins påståenden. Detta har 

gett upphov till en debatt kring teorins vetenskapliga status. Debatten har bland annat föranlett 

ett antal studier som testar teorins påståenden om den historiska utvecklingen av mänsklig 

levnadstakt. Teorin säger att vi både gör och upplever mer för varje år som går, och säger att 

detta indikeras av att människor 1. multitaskar mer, 2. tar till ett högre tempo i utförandet av 

sina dagliga aktiviteter samt 3. drar ned på mängden pauser och dödtid. Denna studie utgör ett 

empiriskt test av dessa tre påståenden med avsikten att bidra till den sagda debatten om teorins 

empiriska belägg. Huvudmaterialet består av tidsdagböcker från USA perioden 1965–1998, för 

att fördjupa analysen används även tidsdagboksdata från 2003–2019. Linjära regressioner och 

oberoende t-test används utifrån riktade hypoteser för att på så sätt finna historiska trender 

inom de tre undersökningsvariablerna. Resultaten stödjer teorins påstående att multitasking och 

aktivitetstempo ökar, men pekar även på en tydlig ökning i pausmängd, snarare än teorins 

påstådda minskning. Denna studies två centrala slutsatser är att accelerationsteorins begrepp 

levnadstakt – trots sin popularitet – ännu saknar tydliga belägg i de befintliga 

forskningsresultaten, samt att data inte stödjer teorins uppfattning om pauser och dödtid i vårt 

frenetiskt accelererande samhälle. 

 

Nyckelord: social acceleration, levnadstakt, tidsdagbok, tidsgeografi 
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1. Inledning  

 

“What then is time? If no one asks me, I know: if I wish to explain 

it to one that asked, I know not” (St. Augustine, 1921, s. 332). 

 

Så reflekterade St. Augustine för mer än 1600 år sedan. Citatet lyfter något essentiellt och 

underligt med tidens natur. Alla känner till den, hanterar den och lever i den; men den glider 

oss mellan fingrarna när vi försöker analysera den. Delvis beror det kanske på att tiden faktiskt 

är flyktig. Till och med inom fysiken är tiden svår att greppa, där den passerar snabbare eller 

långsammare beroende på objektens massa och rörelse. Liknande saker kan sägas även om den 

sociala tiden. Det har konstaterats i sociologiska studier att människor i storstäder både går 

fortare och jobbar fortare (Bornstein & Bornstein, 1976). Många av oss känner någon som 

ogillar Stockholm av denna orsak – att allt helt enkelt går för fort där. Andra sociologer påpekar 

att tiden inte bara varierar beroende på var vi befinner oss, utan att den faktiskt går fortare eller 

långsammare beorende på när vi studerar den. För varje år som går rapporterar nämligen folk 

allt högre nivåer av tidsbrist (Fuehrer, 2010, s. 27). Det är då inte överraskande att den mentala 

världen i den moderna storstadsmiljön beskrivs som mycket intensiv i jämförelse med den 

lugnare traditionella tillvaron på landet (Simmel, 2013/1903, ss. 209-222).  

 

De senaste 20 åren har en teori som behandlar dessa förändringar av samhällets sociotemporala 

strukturer fått ett ovanligt stort genomslag (Schöneck, 2018). Den kallas teorin om social 

acceleration och tillhandahåller ett begreppsligt ramverk som tillåter att tolka den 

samtidshistoriska utvecklingen som en process av evigt ökande hastighet (Rosa, 2013). Inom 

forskningsvärlden har det dock uppstått en diskussion där vissa menar att populariseringen av 

accelerationsteorin kanske har gått för fort, i bemärkelsen att dess påståenden ännu inte har 

blivit testade i empiriska undersökningar (Wajcman, 2008; Hassan, 2010; Wajcman 2010). Ett 

av teorins omdebatterade påståenden är att det den kallar för levnadstakt, “antalet episoder av 

handling eller erfarenhet per tidsenhet” (Rosa, 2013, s. 78, egen översättning), har ökat 

historiskt. Enligt teorin går detta att testa i kvantitativa studier genom att särskilt uppmäta tre 

objektiva (i.e., handlings- snarare än erfarenhetsorienterade) parametrar på levnadstakt, då 

dessa argumenteras vara lämpliga indikatorer för levnadstakt. Dessa är 1. en ökad förekomst 

av multitasking, 2. ett ökat aktivitetstempo och 3. en reducerad mängd pauser och dödtid. 
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Föreliggande uppsats kommer undersöka dessa tre parametrar i tidsanvändningsdata från 

USA:s befolkning under åren 1965–1998.  

1.1 Forskningsproblem, syfte & frågeställningar 

Det forskningsproblem som denna studie anknyter till är den debatterade bristen på empiriska 

belägg för accelerationsteorins olika teser. Syftet med denna uppsats är att bidra till denna 

diskussion kring det empiriska förankrandet av accelerationsteorin, genom att empiriskt testa 

teorins påstående om den historiska utvecklingen av objektiv levnadstakt. Detta syfte uppnås 

genom att besvara följande övergripande frågeställning: 

 

Hur förhåller sig accelerationsteorins påstående att levnadstakten har ökat historiskt, 

till vad som står att finna i tidsanvändningsdata från USA 1965–1998? 

 

Denna besvaras genom att utreda följande tre delfrågor: 

 

1) Hur har omfattningen av multitasking i USA:s befolkning förändrats mellan åren 1965 

och 1998?  

2) Hur har aktivitetstempot förändrats i USA:s befolkning mellan åren 1965 och 1998?  

3) Hur har mängden pauser och dödtid förändrats i USA:s befolkning mellan åren 1965 

och 1998?  

 

Forskningsproblemet relaterar till en debatt om accelerationsteorins vetenskapliga status rent 

generellt, men uppsatsen är avgränsad till att endast undersöka de empiriska beläggen för dess 

begrepp levnadstakt.  

1.2 Disposition 

Eftersom det underlättar läsningen av litteraturöversikten om läsaren först tillägnar sig det 

aktuella teoriramverket, inleds denna uppsats med ett teorikapitel. Teorin beskrivs i 

övergripande drag med målet att redogöra och kontextualisera det exakta begrepp som 

adresseras i föreliggande studie (i.e., objektiv levnadstakt). Därtill presenteras några aspekter 

som har implikationer för det senare valet av data och analysmetod.  
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I litteraturöversiktskapitlet beskrivs sedan några exempel från den befintliga forskningen kring 

levnadstaktsbegreppet för att senare djupdyka i den forskning som har utfört empiriska tester 

av accelerationsteorins påståenden om den historiska utvecklingen av levnadstakt. I samband 

med detta uppmålas det forskningsproblem ur vilket vår studies syfte är härlett. Därpå, i 

metodkapitlet, behandlas datamaterialet, urvalet, operationaliseringarna och de statistiska 

analyser som används för att besvara frågeställningarna om den historiska utvecklingen av 

objektiv levnadstakt. Genom detta avsnitt diskuteras även de olika aspekterna av denna studies 

reliabilitet och validitet. Sedan följer resultatkapitlet, och därpå förs en avslutande diskussion 

där resultaten avhandlas i förhållande till föreliggande frågeställningar, de metodval som 

användes för att ta fram resultaten, samt studiens syfte och det forskningsproblem detta 

adresserar. Avslutningsvis diskuteras även förslag till framtida forskning, samt några centrala 

lärdomar.  

1.3 Avgränsningar 

Vår studie har avgränsats till att enbart inkludera accelerationsteorin. Det innebär att andra 

teoretiseringar kring modernitet, samt andra teorier om mänsklig handling inte används för att 

tolka empirin. Denna avgränsning motiveras av att uppsatssyftet är intimt bundet till en specifik 

vetenskaplig debatt specifikt inom accelerationsteorin. Ytterligare en avgränsning är att vår 

studie inte ämnar besvara varför den historiska utvecklingen ser ut som den gör – detta med 

anledning av de rådande tidsbegränsningarna. I vilken grad specifika historiska händelser eller 

andra sociala processer än social acceleration påverkar resultaten är därför inte för denna 

uppsats att besvara. 

2. Social acceleration: En ny teori om modernitet 

År 2003 publicerade sociologen Hartmut Rosa den tyska originalversionen av den monografi 

som tio år senare skulle översättas till engelska med titeln Social Acceleration: A new theory 

of modernity (2013). Liksom antyds av underrubriken, är teorin ett tillskott i den redan stora 

mängden teorier som på ett eller annat sätt menar sig fånga essensen av det vi kallar 

moderniteten. 

 

Accelerationsteorin erbjuder ett holistiskt perspektiv som integrerar redan etablerade 

teoriramar under ett och samma accelerations-paraply. Rosa menar att vedertagna sociologiska 

konceptualiseringar av samtiden såsom byråkratisering, digitalisering och individualisering 
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vanligtvis inte analyseras som processer av uppsnabbning, även om de egentligen är väl 

lämpade för det (Rosa, 2013, ss. 299–301).  Rosas avsikt med teorin är att skapa ett teoretiskt 

ramverk som tillåter en temporal rekonstruktion av sociala fenomen, det vill säga att omtolka 

dessa i förhållande till den temporala aspekten (Rosa, 2013, ss. 4–5). Det temporala 

analysperspektivet är enligt honom inte bara en möjlig tolkning, utan en nödvändig sådan för 

den som hoppas förstå modernitetens logik.  

 

Enligt teorin är moderniseringen en genomgripande strukturell acceleration, det vill säga 

upptrappning, ökning och intensifiering, av hela samhället (Rosa, 2013, ss. 35–46). Emedan 

samhället förr i tiden uppnådde stabilitet och social reproduktion med hjälp av omfattande 

traditioner och rigida sociala strukturer, belyser Rosa att det moderniserande samhället 

fungerar lite annorlunda (2013, ss. 299–301). Nuförtiden uppnår samhället endast stabilitet och 

social reproduktion genom att befinna sig i ett stadium av ständig acceleration. Det faktum att 

vårt samhälle skulle kollapsa om det upphörde att accelerera, skiljer det nutida samhället från 

dess tidigare skepnader. Det bör dock tillägas att detta inte innebär att accelerationen är linjär, 

utan Rosa menar att det naturligt förekommer toppar och dalar i samhällets acceleration (2013, 

s.22). 

Social acceleration har tre analytiska dimensioner: accelerationen av teknologi, accelerationen 

av sociala förändringar och accelerationen av levnadstakt (Rosa, 2013, ss. 71–80). Rosa 

beskriver relationen mellan dessa på följande vis: “Dessa tre typer av acceleration göder på 

varandra i ett intrikat samspel där det ena leder till det andra i ett ständigt kretslopp av ökande 

tempo.” (Rosa, 2013, s. 55). Härnäst följer en överskådande redogörelse av hur detta kretslopp 

är tänkt. 

Accelerationen av teknologi åsyftar den ”avsiktliga accelerationen av målinriktade processer 

genom innovativa tekniker” (Rosa, 2013, s. 74, egen översättning). Dess främsta motor är den 

marknadsbaserade ekonomins funktionssätt (Rosa, 2013, ss. 71–80). I kapitalistiska samhällen 

drivs ekonomiska aktörer till att göra tidsbesparingar då det leder till en ökad produktion som 

genererar vinstoptimering. Det tillväxtorienterade systemet med dess ständigt ökande tempo 

av produktion, distribution och konsumtion förser de teknologiska möjligheterna att genomföra 

olika uppgifter med en ökande hastighet. Det syns exempelvis i hur den maximala 

transporthastigheten såväl som hastigheten för personlig kommunikation (brev, email o.d.) 

under moderniteten har ökat med en faktor på drygt 100 (Rosa, 2013, ss. 73). Ytterligare en 
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teknologisk effektivisering som har emanerat ur kapitalismen är det vi ofta talar om som 

byråkratisering, då det åsyftar en effektivisering av beslutsfattande inom organisationer (Rosa, 

2013, ss. 71–80). 

 

Accelerationen av sociala förändringar definieras som ”förändringstempot i dels orienteringen 

av praktiker och handlingar, dels strukturer och mönster av associering” (Rosa, 2013, s. 74, 

egen översättning). Dessa är intimt förknippade med former av teknologisk acceleration 

(exempelvis byråkratisering), men åsyftar olikt dessa, hur själva omorganiseringen sker med 

gradvis minskande mellanrum (Rosa, 2013, ss. 71–80). Så medan en omorganisering av ett 

företag som syftar att effektivisera arbetsprocessen är ett exempel på teknologisk acceleration, 

är företagets allt oftare förekommande omorganiseringar ett exempel på acceleration av sociala 

förändringar. Den senare följer därför av den tidigare eftersom fler omorganiseringar är ett sätt 

att uppnå den teknologiska effektiviseringen. Ett annat sätt att uttrycka det ökande tempot av 

sociala förändringar är att nutiden krymper. Detta då det som är definierande och identifierande 

för nuet blir alltmer kortvarigt. Även det sociologer ofta talar om som den funktionella 

differentieringen av samhället, där sociala sfärer omorganiseras för att bilda fler specificerade 

sådana, är exempel på processer av accelererande social förändring. Nya marknader, yrken och 

branscher uppstår med en ökad frekvens. 

 

I samband med den accelererande teknologiska utvecklingen och accelererande sociala 

förändringar upplever individer stegrande nivåer av tidsbrist (Rosa, 2013, ss. 64–65; se även 

Hochschild, 1993, s. 172). Tidsbrist uppstår, enligt Rosa (2013, s. 308), delvis av att det är svårt 

att hänga med i den ständigt skiftande och allt intensivare teknologiska och sociala världen som 

växer sig allt mer innehållsrik för varje år som går. Teknologi och sociala förändringar är dock 

bara en del av den ökande tidsbristen. Det finns även en omfattande kulturell faktor som 

relaterar till det Gerhard Schulze talar om som erfarenhetssamhället (Rosa, 2013, s. 124). Rosa 

återger Szhulze på följande vis ”detta samhälles kulturella maxim […] lyder: ju fler episoder 

av upplevelser som kan avnjutas för att berika ens inre liv på mindre tid, desto bättre.” (Rosa, 

2013, ss. 124, 134, egen översättning).  

 

Det är här den tredje komponenten av Rosas teori kommer in i spel – levnadstakt. Det definieras 

som “antalet episoder av handling eller erfarenhet per tidsenhet” (2013, s. 78, egen 

översättning). Accelerationen av levnadstakt eldar i sin tur på den teknologiska utvecklingen 
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eftersom människor – inte minst i rollen som konsumenter – eftertraktar medel med vilka de 

kan säkerställa målet att optimera antalet erfarenheter. 

 

Då frågeställningarna i vår uppsats anknyter till levnadstakt följer nu en längre redogörelse av 

de aspekter hos levnadstaktsbegreppet som har implikationer för besvarandet av dem. Rosa 

poängterar en paradoxal relation mellan den historiska utvecklingen av teknologi och den av 

levnadstakt (2013, ss. 301–302). Bägge delar har accelererat, men om teknologin effektiviseras 

borde den tillåta människor att generera samma aktivitetsoutput på mindre tid. Aktivitetsoutput 

används här för att tala om mängden genomförd aktivitet, där till exempel den som tar bussen 

två mil till jobbet och den som tar bilen samma sträcka har utfört samma kvantitet av aktiviteten 

att transportera sig, även om aktiviteterna bokstavligt talat har genomförts med olika 

hastigheter. Egentligen kan det tyckas att den teknologiska utvecklingen borde frigöra tid och 

sänka levnadstakten, inte tvärt om. I mer konkreta ordalag menas att ett hushåll som 

införskaffar en diskmaskin frigör ett visst antal minuter varje dag som tidigare gick åt till att 

diska för hand. I accelerationssamhället verkar emellertid dessa hushåll använda den frigjorda 

tiden för att utföra ännu mer arbete eller ta upp ytterligare en fritidsaktivitet; inte för att skapa 

mer tid åt redan befintliga åtaganden. Rosa drar därför slutsatsen att den ökade levnadstakten i 

accelerationssamhället både karakteriseras av en accelererad utförandehastighet och en 

upptrappad aktivitetsoutput. Argumentationsledet slutar dock inte här. Beaktande hur 

människor rapporterar ett ökande underskott på tidsresurser, konstaterar han därtill att 

accelerationen av levnadstakten dessutom kännetecknas av att accelerationen av 

aktivitetsoutput är större än accelerationen av utförandehastigheterna. Det är därför viktigt för 

vår studie om levnadstakt att inte förväxla aktivitetsoutput och utförandehastighet. Detta ges 

stor innebörd i det senare operationaliseringsförfarandet. 

 

Den ovan presenterade definitionen av levnadstaktsbegreppet innehåller två separata 

komponenter; objektiv levnadstakt och subjektiv levnadstakt (Rosa, 2013, ss. 121–122). Den 

subjektiva komponenten är antalet upplevelser per tidsenhet och den objektiva är antalet 

handlingar per tidsenhet. Även om de är två parametrar som beskriver ett och samma teoretiskt 

analyskoncept (levnadstakt) så har vi valt att i vår studie hålla isär dem vid uppmätning av de 

respektive delarna, beaktat hur objektiv och subjektiv åsyftar två separata empiriska företeelser 

(vi återkommer till detta i avsnitt 3.4.3). 
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För att ge en idé om vad teorin menar är subjektiva parametrar på levnadstakt kan det 

exempelvis sägas att enkätstudier som frågar människor hur stressade de är, hur de upplever 

sin tillgång till fritid och så vidare.  

2.1 Begreppet: Objektiv levnadstakt 

Syftet och frågeställningarna för vår studie relaterar till teorins påståenden om levnadstakt i 

stort, men teorin anger även att påståendet om ökande levnadstakt genom kvantitativa studier 

enbart kan testas utifrån objektiva parametrar på levnadstakt (Rosa, 2013, ss. 122–123). Detta 

har stor betydelse för utformandet av vår studie i och med att det innebär att enbart den 

kvantitativa empiri som reflekterar de objektiva parametrarna är användbara för att testa teorins 

påståenden om levnadstakt.  

 

Teorin föreslår tre specifika operationaliseringar för objektiv levnadstakt. Dessa är a) 

multitasking, b) aktivitetstempot, och c) mängden pauser och dödtid (pausmängd). 

Resonemanget är att samtliga tre är strategier som människor använder för att göra 

tidsbesparingar när de lider av tidsbrist och en ökad historisk levnadstakt borde indikeras av en 

ökad mängd multitasking, ett ökat aktivitetstempo och en reducerad pausmängd. Varken 

multitasking, aktivitetstempo eller pausmängd ges någon ordagrann definition i teorin, och vi 

har därför behövt definiera dessa själva utifrån hur respektive strategi diskuteras i teorin (se 

Rosa, 2013, ss. 120–144). Strategin multitasking åsyftar att utföra flera aktiviteter parallellt 

som en strategi för tidsbesparing. Med strategin att öka aktivitetstempo menas ökandet av 

hastigheten för att utföra en given kvantitet aktivitet som en strategi för tidsbesparing. Vi har 

valt att definiera pauser och dödtid som aktiviteter som inte har någon aktivitetsoutput, 

eftersom det ger kontinuitet med Rosas beskrivning av aktivitetstempo. Strategin att reducera 

mängden pauser och dödtid blir således att dra in på pauser som en strategi för tidsbesparing. 

Vidare säger Rosa att objektiv levnadstakt går att kvantifiera utifrån dessa tre strategier. Han 

predicerar att teorins påståenden om en ökning av dessa därmed kan hypotestestas i kvantitativa 

data, men att en exakt metod för att utföra detta ännu inte har formulerats (Rosa, 2013, ss. 122–

129). 

 

Då det forskningsproblem som vår studie anknyter till relaterar till det empiriska testandet av 

teorin om social accelerations teser om den historiska utvecklingen av levnadstakt, kommer 

den sagda teorin vara utgångspunkten för litteraturöversikten, utformandet av metoden och den 



8 

 

 

slutgiltiga diskussionen. Teorin kommer användas för att vägleda studien, samtidigt som den 

också är dess undersökningsföremål. 

3. Litteraturöversikt 

Den kommande litteraturöversikten avser att presentera vad det finns för stöd i den befintliga 

litteraturen för accelerationsteorins påståenden beträffande begreppet objektiv levnadstakt. 

 

Kapitlet inleds med en redogörelse av litteraturgenomgångsförfarandet. Därefter presenteras 

kortfattat den historiska framväxten av vetenskapliga studier av levnadstakt, debatten kring 

accelerationsteorins vetenskapliga status (som bland annat behandlar levnadstakt) samt de 

försök att pröva accelerationsteorins påståenden om levnadstaktsutvecklingen som denna 

debatt har resulterat i. Redogörelsen av dessa studier, vilka utreder teorins påståenden, kommer 

främst fokusera på deras respektive metodval, då dessa bidrar mer än deras resultat till 

besvarandet av denna studies frågeställningar. Litteraturöversikten avslutas sedan med en 

sammanfattning av tidigare forskning, det identifierade forskningsproblemet, samt hur vår 

studies syfte relaterar till detta.  

3.1 Tillvägagångsätt för litteraturgenomgång 

En sökning (utan begränsning på år) genomfördes i Google Scholar med sökorden ””pace of 

life” AND ”Rosa””. 2930 träffar erhölls och centrala författare samt återkommande verk 

identifierades. Detta utgör del 1 i litteraturgenomgången och dess slutgiltiga urval omfattar ca 

100 böcker och artiklar. 

 

I arbetet med del 1 identifierades en pågående debatt om accelerationsteorins vetenskapliga 

status som utspelar sig i, samt runt omkring artiklarna i, den vetenskapliga tidskriften Time & 

Society. Denna debatt är nära relaterad till syftet med föreliggande studie, så för att bättre kunna 

förstå och tolka debatten genomfördes en komplettering av litteraturgenomgången – del 2. Del 

2 omfattar en systematisk genomgång av samtliga publikationer i Time & Society med fokus 

på den forskning som berör det empiriska prövandet av accelerationsteorins påståenden om 

ökad levnadstakt. Även artiklar som är refererade i dessa och knyter an till den sagda debatten 

inkluderas. Del 2 omfattar ca 40 artiklar.  

 

I Bilaga 1 presenteras den fullständiga listan över litteraturgenomgången.  
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3.2 Det empiriska studiet av levnadstakt – före och efter accelerationsteorin 

För att förstå Rosas senare homogenisering av forskningsfältet kring levnadstakt är det viktigt 

att först känna till dess framväxt. Levnadstaktsstudier har en tradition att inleda sina 

litteraturöversikter med en referens till Georg Simmel (t.ex., Bergener & Santarius, 2021; Rosa, 

2013, s. 120; Wajcman, 2016; Fuehrer, 2010, s. 56; Garhammer, 1998). Simmels texter om den 

simultana intensifieringen av storstadsmänniskans levnadsmiljö, levnadstakt och nervliv 

betraktas som startskottet för det sociologiska studiet av levnadstakt. Empiriska studier på 

levnadstakt var endast sporadiskt förekommande (t.ex., Jahoda et al., 2014/1933, ss. 108-119) 

fram tills 1970/1980-talet då det skedde en avsevärd ökning i antalet (t.ex., Milgram, 1970; 

Bornstein & Bornstein, 1976; Amato, 1983; Bluedorn & Denhardt, 1988; Levine et al., 1989). 

Skiftet kan tänkas vara katalyserat av de teoretiseringar av tid (t.ex., James, 1910; Husserl, 

1964; Heidegger, 2008/1927), och i synnerhet social tid (t.ex., Sorokin & Merton, 1937; Mead, 

2002/1932; Parsons, 1951), som sakta vann mark under perioden. Oavsett bakomliggande 

anledning, visar föreliggande litteraturgenomgång att mängden empirisk forskning som 

intresserar sig för levnadstakt sedan dess har vittnat om en explosionsartad ökning (se Bilaga 

1).  

 

Levnadstakt började studeras inom en mängd forskningsdiscipliner, såsom exempelvis 

stress/hälsoforskning (t.ex., Levine et al., 1989; Garhammer, 2002), utbildningssociologi (t.ex., 

Ylijoki & Mäntylä, 2003), jämställdhets- (t.ex., Shaw, 1994) och urbaniseringsstudier (t.ex., 

Morello, 1997). En gemensam tendens för denna tidiga forskning är att objektiv levnadstakt 

huvudsakligen betraktats som ett uttryck för arbete/fritid-relationen och inte beaktats som ett 

socialt fenomen som kan ges innebörd som sträcker sig utanför ramarna för denna relation.  

3.2.1 Fältets varierande begrepp, metoder och teorier 

Då studiet av levnadstakt fortfarande kan ses som ett nyare fält är det inte överraskande att 

begreppsanvändningen saknar systematik och att det används en mångfald av egenmyntade 

begrepp. Exempel på olika terminologi som liknar begreppet levnadstakt är fast time och slow 

time (Eriksen, 2001, ss. 150–164), glacial time (Urry, 2000, ss. 157–159) och harriedness 

(Linder, 1970). Utan att i närmare detalj beskriva respektive begrepps exakta innebörd kan de 

gemensamt sammanfattas som en inramning av den abstrakta, konceptuella dikotomin om 

snabbare/långsammare. Oavsett de olika begrepp som används pekar resultaten i majoriteten 
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av studierna på en ökad levnadstakt (liksom antyds av titeln på Gleicks (1999) ofta citerade 

storsäljare Faster: The Speeding Up of Just About Everything).  

 

Den befintliga forskningen om levnadstakt kan (utifrån vår uppsats ändamål) delas in i tre 

huvudsakliga grupper. Dessa är: (i) Forskning som rent empiriskt handlar om objektiv 

levnadstakt, men utan att explicit använda levnadstaktsbegreppet; (ii) Forskning som använder 

levnadstaktsbegreppet, men huvudsakligen behandlar subjektiv upplevelsetakt; (iii) De få 

studier som uttalat mäter levnadstakt och fokuserar på dess objektiva parametrar. 

 

(i) Det finns gott om studier vars empiri har relevans för förståelsen av den 

handlingsorienterade aspekten av levnadstakt utan att haft som avsikt att uttryckligen studera 

detta. Exempelvis har andra tidsanvändningsstudier funnit att mängden multitasking hos den 

amerikanska befolkningen nästan tvådubblats mellan 1960 och 2000 (Bianchi et al., 2007, s. 

100). Ett annat exempel är hämtat från en statsvetenskaplig studie som visar att talhastigheten 

i det norska parlamentets budgetdebatter har ökat med nästan 50% mellan åren 1945 och 1995 

(mätt i antalet uttalade fonem per minut) (Eriksen, 2001, s. 71). Det är tydligt att dessa studier 

egentligen inte har att göra med levnadstakt och att ett nyttjande av deras resultat för uttalanden 

om levnadstakt har anekdotiska tendenser i egenskap av att vara post-hoc tolkningar (mer om 

detta under avsnitt 3.3). 

 

(ii) Den forskning som uttryckligen och på ett mer uttömmande vis uppmäter levnadstakt med 

kvantitativ metod är dock mestadels centrerad runt begreppets subjektiva komponent 

(exempelvis Robinson & Godbey, 1999, ss. 43-56; Garhammer, 1998). Liksom påpekats 

tidigare är det samtidigt vanligt att dessa studier integrerar levnadstaktsbegreppet som ett 

intressant analysföremål i kontexten av ett separat teoretiskt ramverk. 

 

(iii) Det kan konstateras att forskning i grupp (i) och (ii) inte matchar syftet för vår studie, det 

vill säga att empiriskt testa teorins påstående om den historiska utvecklingen av objektiv 

levnadstakt. Grupp (iii) har störst relevans för vår studie och av den anledningen följer nu en 

fördjupning i den. Ett ofta citerat verk bland denna forskning är Levines & Bartletts (1984) 

studie Pace of Life, Punctuality, and Coronary Heart Disease in Six Countries. Författarna 

använder specifikt begreppet levnadstakt, vars definition de inte underbygger med någon 

generell teori utan snarare härledde ur annan tidigare forskning om tempo och olika kulturers 
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rytmer (Levine & Bartlett, 1984). Levine och Bartletts studie är därmed ett exempel på ett 

sådant självständigt framarbetat begrepp som nämndes tidigare. Deras operationalisering av 

levnadstakt bestod av följande tre observationer. Först observerade de hur exakta klockorna 

var i ett flertal städers bankkontor. Därefter mätte de fotgängares hastighet, innan de slutligen 

observerade hur många minuter det tog att köpa ett frimärke i postens kassa. Dessa till synes 

underliga mått återspeglar det som i accelerationsteorin heter objektiv levnadstakt – i egenskap 

av att vara handlingsbaserade snarare än upplevelsebaserade. Deras operationalisering kring 

levnadstakt visade sig vara välfungerande på så vis att de fann en hög korrelation av de tre 

mätningarna inom respektive stad (Levine & Bartlett, 1984). Studien fann att levnadstakten 

varierar avsevärt mellan olika städer, och snarlika studier har funnit att levnadstakten i en stad 

ökar i proportion med invånareantal (Bornstein & Bornstein, 1976).  

 

En mängd andra studier har sedan återanvänt denna operationalisering, varav en är Bós (2020) 

Beyond the time bind: Gender inequality and the tempo of life in 87 countries (se även Morello, 

1997; Chesley, 2010). Liksom indikeras av titeln jämför denna studie levnadstakten i 87 olika 

länder. Resultatet visar att den genomsnittliga gånghastigheten i USA är ungefär densamma 

som i många andra västländer, bland annat Sverige, Finland, Tyskland, Spanien och 

Storbritannien. Denna text är särskilt intressant för vår studie som utgår från USA:s befolkning 

och kan på så vis belysa jämförelsebarheten mellan levnadstakten i USA och den på andra 

ställen. Bós kulturella jämförelser visar också en tydlig könsskillnad, där män i västerländska 

länder har en generellt högre gånghastighet än kvinnor, medan det motsatta gäller för 

österländska länder. Denna trend om likartat objektiv levnadstakt i väst styrks av resultaten 

från studier som jämför subjektiv levnadstakt med fokus på arbete/fritids-balansen i olika 

europeiska länder (Schöneck, 2018). Genom att jämföra resultaten från ett antal befintliga 

europeiska studier av den subjektiva levnadstakten inom akademin (jfr., Ylijoki & Mäntylä, 

2003 med Vostal, 2014; Müller, 2014). Sammantaget visar detta på att det finns kulturella 

skillnader, men att levnadstakten i västerländska länder ändå är relativt homogen. Detta är dock 

baserat på en spretig hopsamling av resultat som har använt vida skilda operationaliseringar av 

levnadstakt och är därför som mest en indikator om jämförbarheten. För att tala om riktig 

generaliserbarhet från levnadstakten i USA till den i andra länder krävs mer belägg som är 

baserade specifikt på studier av objektiv levnadstakt (med den specifika innebörd begreppet 

har i teorin om social acceleration).  
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Styrkan med den presenterade operationaliseringen är de tre delkomponenternas 

(gånghastighet, arbetshastighet på posten och klockornas punktlighet) höga interna 

samvariation. Det tillåter slutsatsen att man har hittat något konceptuellt sammanhängande, 

men utan en underbyggande teori som förklarar vad levnadstakt faktiskt är blir det givetvis 

svårt att förstå vad dessa siffror egentligen betyder. Vi ser här en lucka mellan empiri och teori 

för studiet av levnadstakt.  

 

Detta framstår som ett exempel på det som beskrivs i artikeln The problem of time in sociology: 

An overview of the literature on the state of theory and research on the `Sociology of Time’, 

1900-82, där Bergmann (1992) inventerar utbudet av sociologiska teoretiseringar av tid. Han 

konstaterar att det rent generellt finns gott om självständiga ramverk att använda sig av, men 

att empiriska studier av någon anledning inte genomförs för att utforska dessa. Artikeln avslutar 

med en uppmaning till sociologifältet att samla mod för att adressera sociala tidsstrukturer som 

ett självsående studieföremål, både teoretiskt och empiriskt.  

3.2.2 Rosas homogenisering av fältet 

De som har studerat levnadstakt med utgångspunkt i Rosas accelerationsteori gör just detta.  

Sedan år 2003, då Rosa publicerade teorin, har accelerationsteorin skaffat sig en särskilt stark 

ställning (Schöneck, 2018). En mängd forskare har på relativt kort tid börjat använda begreppet 

levnadstakt enligt den innebörd det har inom kontexten för accelerationsteorin (t.ex., Shir-

Wise, 2019; Buddeberg & Hornberg, 2017; Vostal, 2014; Wajcman, 2008; Hsu, 2014). Då allt 

fler ansluter till accelerationsteorin har det tillhandahållit ett gemensamt teoriramverk som haft 

en homogeniserande inverkan på levnadstaktsforskningens teorimässiga och begreppsliga 

intressen (se Hassan, 2022).  

3.3 Brist på empiriska tester av accelerationsteorins påståenden  

De återstående avsnitten av föreliggande litteraturöversikt är baserade på del 2 av 

litteraturgenomgången (se Bilaga 1).  

 

Emedan levnadstaktsbegreppet numera används flitigt i ofta väsensskilda studier har vissa 

ifrågasatt accelerationsteorin (som begreppet är en del av) och dess vetenskapliga status 

(Schöneck, 2018). Denna kritik centrerar runt en uppmärksammad debatt som år 2008 uppstod 

när Robert Hassan, en tongivande accelerationist, kritiserades av Judy Wajcman för att inte 
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tillräckligt underbygga teorins grandiosa anspråk med empiriska belägg (Wajcman, 2008; 

Hassan, 2010). Teoretikerna som ligger bakom accelerationsmodellen påstås använda teorin i 

kraft av att vara en meningsbärande och tilltalande metafor, snarare än vetenskap. Kritiken 

kulminerar i att Wajcman på dessa grunder liknar accelerationsforskningen med science 

fiction.  

 

Hassan (2010) håller med Wajcman i hennes argument att de empiriska beläggen i nuläget är 

otillräckliga, särskilt med avseende på begreppet levnadstakt (Hassan, 2010). Han invänder 

däremot att detta underminerar teorin om social acceleration, då han menar att den teoretiska 

konstruktionen bör användas som vägledning för att finna ytterligare empiri som kan förklara 

den befintliga känslan av tidspress i samhället. Wajcman (2010) invänder mot Hassans svar 

med att det snarare vore rimligt att låta empiri och teori växa fram sida vid sida, men återigen 

att de empiriska beläggen behöver förankras kraftigare för att det inte ska bli science fiction. 

Oavsett, har de bägge debattörerna gemensamt en önskan om en bättre sammankoppling mellan 

accelerationsteorins teori och empiri. 

 

För att göra levnadstaktsbegreppet rättvisa, ska det sägas att detta, tillsammans med resten av 

teorins begrepp, är konstruerat med utgångspunkt i sådan tidigare empiri som presenterades i 

avsnitt 3.2 (se även Rosa, 2013, ss. 120–148 för fler empiriska resultat som ligger till grund för 

begreppet). Lika sant är det emellertid att begreppets validitet mestadels bygger på post hoc-

tolkningar. Utan att gå in i det bakomliggande vetenskapsteoretiska resonemanget, kan det kort 

konstateras att skillnaden mellan induktiva resonemang som baseras på post hoc tolkning av 

empiri och deduktiva resonemang som utgår från hypotestester är en viktig skillnad för den 

vetenskapliga kunskapsproduktionen (Okasha, 2002, ss. 28–51). Sett till sin helhet framstår de 

uppmärksammade invändningarna mot levnadstaktsbegreppets empiriska grund huvudsakligen 

vara en fråga om avsaknad av hypotetiska tester av dess teser.  

 

Som en följd av Hassan-Wajcman-debatten utfördes ett flertal empiriska tester av teorins 

påståenden om levnadstakt. Emedan de studier som uppstått ur Hassan-Wajcman-debatten 

söker upprätta bättre empirisk grund för teorin att stå på, utforskar följande avsnitt hur vissa 

brister i dessa studiers teorianvändning kommer i vägen för uppfyllandet av detta mål. 
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3.4 Bristfälligt teoribruk hos de empiriska testerna av accelerationsteorins påståenden 

I litteraturgenomgångens del 2 har totalt sex studier identifierats vilka avser bidra till det 

empiriska testandet av accelerationsteorins prediktioner om en ökad levnadstakt. Tre av dessa 

är tydliga svar på Hassan-Wajcman-debatten (Hsu, 2014; Schöneck, 2018; Bergener  

 Santarius, 2021). Resterande tre identifierar (eller åtminstone konstaterar) den omtalade 

avsaknaden på empiriska tester av teorins levnadstaktsprediktioner på mer självständig väg 

(Papastefanou & Zajchowski, 2016; Ulferts et al., 2013; Kubicek et al., 2012). Samtidigt som 

samtliga bidrar med intressanta inlägg i debatten om giltigheten i accelertionsteorins 

påståenden om levnadstakt så är många av de framarbetade metodansatserna teoretiska 

felspecificerade. Vi har identifierat tre kategorier av ofta förekommande teoretiska 

felpreciseringarna som används för att underbygga metodvalen. Den första är att felaktigt 

studera levnadstakten för specifika aktiviteter (snarare än den helhetliga bilden); den andra är 

att bortse från den historiska utvecklingen; och den tredje är att felaktigt förväxla 

levnadstaktens subjektiva och objektiva parametrar. Härnäst följer en mer noggrann 

redogörelse och underbyggande av respektive påstående. 

3.4.1 Tidigare tester uttalar sig felaktigt om det hela utifrån det lilla 

I artikeln A pace of life indicator. Development and validation of a general acceleration scale 

diskuterar Bergener och Santarius (2021) vikten av att det empiriska underlaget som insamlas 

för undersökningar av människors levnadstakt speglar helheten av vardagslivet och inte 

specifika eller avgränsade aktivitetsdomäner. Anledningen till att detta spelar roll knyter 

tillbaka till ett resonemang som Rosa gör kring uppmätningen av objektiva parametrar för 

levnadstakt (Rosa, 2013, s. 128). Resonemanget lyder ungefär: eftersom dygnet alltid har 24 

timmar, kommer varje noterad minskning av tidsåtgång för en given aktivitet med säkerhet 

innebära en motsvarande ökad daglig tidsåtgång för någon eller några andra aktiviteter, ceteris 

paribus. Om inte andra aktiviteter adderas för att fylla ut denna lösgjorda tid, borde en ökad 

utförandehastighet av en viss aktivitet indikera en motsvarande tempominskning för någon 

annan aktivitet. Om en tempoökning för en viss aktivitet medför en ökad tidsanvändning till 

någon annan aktivitet, kan levnadstakten inom en viss domän av vardagen inte användas för 

att uttala sig om den totala levnadstakten. Enligt den redogjorda logiken kan en lokal ökning 

signalera en omfördelning av levnadstakten. De studier som ämnar fånga 

levnadstaktsförändringar, såsom de konceptualiseras i teorin om social acceleration, behöver 

alltså kunna säkerställa att den insamlade empirin illustrerar en faktisk ökning, och inte en 



15 

 

 

omfördelning av det teoretiskt redogjorda nollsummespelet. Bergener och Santarius (2021) 

poängterar att några av de studier som uppstod efter Wajcman-Hassan-debatten och som avser 

undersöka teorins prediktioner om levnadstaktsbegreppet fokuserar uteslutande på specifika 

aktiviteter. Det stämmer överens med fynden i den genomförda litteraturgenomgången, där 

Bergener och Santarius studie är den enda av de sex aktuella undersökningarna vars 

studieobjekt är helheten av vardagen. Tre av studierna studerar levnadstakt inom ramen för 

arbetslivet (Schöneck, 2018; Ulferts et al., 2013; Kubicek et al., 2012), en studerar specifikt 

människors shoppingvanor (Papastefanou & Zajchowski, 2016) och en studerar det utifrån 

människors sömnvanor (Hsu, 2014).  

 

I tidsdagboksundersökningar likt vår studie finns det dock vissa hinder för att tillämpa denna 

helhetliga ansats. Liksom nämns i avsnitt 2 är nämligen de flesta aktiviteter sådana att när man 

tittar på dem i tidsanvändningsdata beror tidsanvändningens storlek både på aktivitetsoutput 

och utförandehastighet, och det är bara några specifika aktiviteter som tillåter att särskilja dessa 

i tidsdagboksdata.  

3.4.2 Det historiska perspektivet i tidigare tester 

I teorin framgår det tydligt att begreppen och anspråken som den gör endast beskriver 

samhällets historiska utvecklingsmönster. Det empiriska testande av teorins påståenden 

behöver således grundas på historiska komparationer. Av de studier som testar dess påståenden, 

har det i samband med vår studies litteraturgenomgång enbart identifierats en som använder 

sig av historiska komparationer. Denna är Time for Shopping - social change of time us for 

shopping activities 1990–2012 (Papastefanou & Zajchowski, 2016).  

 

Arbetet undersöker hur människors shoppingvanor har utvecklats historiskt och tolkar detta 

utifrån accelerationsteorins påståenden om ökad levnadstakt. Studien utgår från 

tidsanvändningsdata insamlad från den tyska befolkningen åren 1990–2012. Resultaten visar 

att både tyskars genomsnittliga shoppingfrekvens, såväl som deras genomsnittliga 

shoppingduration har ökat under dessa år. Texten argumenterar att det är överraskande 

eftersom det pekar på att tyskar ägnar mer tid år shopping, medan accelerationsteorin hävdar 

att människor lider av alltmer tidsbrist. Tar man i beaktning det som redan sagts om att sådana 

aktiviteter utifrån tidsdagbokssdata inte går att utröna vad i utvecklingstrenden som beror på 

förändrad utförandehastighet och vad som beror på förändrad aktivitetsoutput (se avsnitt 2) 
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framstår det problematiskt att dra återkoppla dessa resultat till accelerationsteorin. Som 

presenterades i föregående avsnitt går det inte att fastställa om de erhållna resultaten återspeglar 

en förändring av levnadstakten och inte bara en omfördelning av den. Det är tänkbart att 

människor shoppar långsammare, men samtidigt arbetar snabbare.  

 

3.4.3 Tidigare tester behandlar objektiv och subjektiv levnadstakt som voro de detsamma 

Liksom konstaterades i teoriavsnittet, framhärdar accelerationsteorins upphovsman en särskild 

systematik i begreppet levnadstakt. Levnadstakt sägs ha två kvalitativt skilda parametrar – 

subjektiv levnadstakt och objektiv levnadstakt. Därtill menar Rosa att ökningar i levnadstakt 

kan identifieras utifrån de tre handlingsstrategierna att accelerera aktivitetstempo, att reducera 

pausmängd och att öka mängden multitasking. Dessa strategier indikeras samtliga, enligt 

teorin, av objektiva parametrar. Ett mått på subjektiv levnadstakt kan därför inte användas för 

att testa teorin, då teorin säger att levnadstakt i kvantitativa data enbart indikeras av objektiv 

levnadstakt. Vi argumenterar vidare att det är extra viktigt att särskilja de två sorternas 

parametrar eftersom tidigare forsknings uppmätningar av subjektiv och objektiv levnadstakt 

ofta pekar i olika riktning. Exempelvis finns det motsägelsefulla fenomen som Fuehrer kallar 

den moderna tidsparadoxen och åsyftar den historiska utvecklingstrend där ” […] mer fritid är 

kopplad till en högre grad av upplevd stress” (2010, s. 29). Resultat som baseras på 

tidsdagboksdata visar att denna utvecklingstrend försiggår i flera västerländska länder där 

graden av modernisering kan betraktas hög; bland annat i USA, Sverige, Frankrike och Finland 

(Goodin et al., 2008, ss. 81–82). Även andra studier har funnit paradoxala förhållanden mellan 

den faktiska tidsanvändningen och vår upplevelse av den (Goodin et al., 2008, ss. 81–98; 

Robinson & Godbey, 1999, s. 299).  

 

I ljuset av att teorin är explicit med att de testbara indikatorerna för levnadstakt ska mätas med 

objektiva parametrar, tillsammans med det faktum att objektiva och subjektiva mått i tidigare 

forskning har pekat i tämligen olika riktningar, argumenterar vår studie att ett teoretiskt 

välgrundat empiriskt test av accelerationsteorins påståenden kring levnadstakt behöver 

uppfylla följande kriterier: 

1. En konceptualisering som bygger på objektiva parametrar, då det är detta teorins 

påståenden handlar om. 

2. En metod sådan att den empiri som tas fram reflekterar den valda konceptualiseringen. 
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Härnäst ges skäl för uppfattningen att studierna på ett systematiskt sätt drar slutsatser om 

levnadstakt som utifrån dessa kriterier inte tillåts. Eftersom litteraturen som med kvantitativ 

metod hypotestestar objektiv levnadstakt är mycket liten är det stundtals svårt att närma sig det 

aktuella forskningsläget i termer av övergripande tendenser.  

 

I den redan nämnda A pace of life indicator (Bergener & Santarius, 2021) konstrueras ett 

enkätbaserat verktyg för att mäta levnadstakt som, i likhet med frågeställningarna för vår 

studie, utgår från de tre levnadstaktsökande handlingsstrategierna. Författarna definierar 

levnadstakt som ”antalet handlingar per tidsenhet”. Denna definition utelämnar den subjektiva 

komponenten, det vill säga upplevelser. Bergener och Santarius ger alltså levnadstakt en 

snävare betydelse än det har i teorin. Den snäva definitionen återspeglas i deras kvantifiering 

av levnadstaktstakt, för vilken samtliga av enkätens 16 påståenden är direkt baserade på en av 

indikatorerna för objektiv levnadstakt (i.e., multitaskingmängd, pausmängd och 

aktivitetstempo). Dessa mäts med svar på påståenden i stil med ”Jag gör saker väldigt snabbt”. 

Att data eliciteras via självskattning kan dock tänkas felaktigt återspegla den subjektiva 

upplevelsen av levnadstakt eftersom data säkerligen reflekterar viss social önskvärdhetseffekt 

och dylika subjektiva parametrar. Med detta enstaka undantag bedömer vi att denna studie i 

övrigt är föredömlig vad gäller att etablera en operationalisering av levnadstakt som är 

välförankrad i teorin; inte minst eftersom den utelämnar de subjektiva parametrarna. Samtidigt 

går denna studie inte att använda som ett test av accelerationsteorins prediktioner om 

levnadstakt, eftersom den inte genomför någon historisk komparation och endast konstruerar 

ett verktyg som är lämpligt för uppmätningen av levnadstakt. 

 

I granskningen av den litteratur som empiriskt testar levnadstaktsbegreppet tycks Acceleration 

in working life: An empirical test of a sociological framework (Ulferts et al., 2013) vara bland 

de arbeten som når längst med att uppfylla de två kriterierna. Texten håller isär begreppets 

subjektiva parametrar från de objektiva (det görs dock inte i Acceleration in the care of older 

adults: new demands as predictors of employee burnout and engagement av Kubicek et al. 

(2012) som är skriven av samma författare, samt är delvis baserad på samma data och 

operationalisering av levandstakt). Studiens empiri insamlas via enkätundersökning där 

undersökningsdeltagarna får skatta i vilken grad olika företeelser har ökat eller minskat under 

den senaste tiden.  
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I artikeln presenteras en proxy för levnadstaktsökning i form av ett index beståendes av sex 

olika aspekter av levnadstakt. Aspekterna är: ”mängden övertid”, ”antalet saker jag behöver 

hantera samtidigt (multitasking)”, ”antalet uppgifter per dag”, ”arbetstakten”, ”tidspressen”, 

och ”tid för pauser”. Samtliga dessa, bortsett från ”tidspressen”, genererar subjektivt 

självskattade mått på förändrad objektiv levnadstakt. Det enda undantaget är det item som berör 

tidspress, vilket fångar upp subjektiv levnadstakt. Utifrån vår studies uppställda kriterier är 

enkäten bra på så vis att den fångar in samtliga tre strategier som enligt teorin indikerar en ökad 

objektiv levnadstakt (se avsnitt 2.1). Emellertid reflekterar det resulterande indexet även 

subjektiv levnadstakt, även om teorin säger att det är de objektiva parametrarna som ska 

användas för testandet av teorin. Metoden kan förbättras genom att behandla denna skillnad 

mer noggrant, då det inte går att veta i vilken proportion svarsresultaten reflekterar subjektiv 

respektive objektiv levnadstakt. Vi vet nämligen, sedan både teorin och tidigare 

forskningsfynd, att de två parametrarna inte åsyftar en och samma sak. 

Självrapporteringsformatet gör att måtten på de objektiva parametrarna för levnadstakt kan 

återspegla subjektiva parametrar, vilket ytterligare förstorar tvivlen kring huruvida studien 

verkligen uttalar sig om de objektiva parametrarna på levnadstakt. Studiens resultat visar att 

levnadstakt har en hög samvariation med accelerationsteorins övriga två komponenter 

teknologisk acceleration och social acceleration. Exakt hur dessa operationaliseras ska inte 

presenteras här, men den viktiga slutsatsen är att de statistiska analyser som denna studie 

genomförde endast testar levnadstaktsbegreppets empiriska giltighet genom att prova om det 

förhåller sig till ramverkets övriga begrepp i enlighet med vad teorin påstår. Det testar inte 

levnadstaktsbegreppet i sig, liksom vår studie avser göra, utan undersöker det endast 

relationellt.  

 

Ytterligare en text som uppfyller kriteriet om en teoretiskt korrekt konceptualisering av 

levnadstaktsbegreppet är Time for Shopping. Social change of time use for shopping activities 

1990–2013 (Papastefanou & Zajchowski, 2016); vars definition täcker begreppets subjektiva 

och objektiva aspekter. Med sin utgångspunkt i historiska tidsanvändningsdata ämnar studien 

undersöka hur levnadstakten (såsom det konceptualiseras i acceleraitonstoerin) har förändrats 

inom domänen för tyskars shoppingvanor. Studien definierar levnadstakt i enlighet med teorin, 

men utgår inte från de tre levnadstaktsökande strategierna som enligt teorin är hur förändringar 

i levnadstakt yttrar sig. Därmed uppfylls inte heller det andra kriteriet.  
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I artiklarna Europeans’ work and life – out of balance? An empirical test of assumptions from 

the “acceleration debate” (Schöneck, 2018) och The sociology of sleep and the measure of 

social acceleration (Hsu, 2014) konceptualiseras levnadstakt utifrån det närbesläktade 

begreppet tidsbrist. I den föregående teoridelen beskrivs tidsbrist som det moderna fenomenet 

av att anse sig ha för lite tidsresurser. Tidsbrist är ett begrepp som ofta förekommer tillsammans 

med hög levnadstakt, men dessa två är likväl olika saker. Sådana definitioner av levnadstakt 

uppfyller således inte det första av de uppställda kriterierna. Det reflekteras även i deras 

respektive operationaliseringar. Även om de två inte tycks ha teoretiskt välmotiverade 

uppmätningsmetod för levnadstakt är det för vår studies senare resultatdiskussion ändå 

relevanta att snabbt lyfta vad dessa studier hade för förslag till operationaliseringar, samt vad 

de erhöll för resultat.  

 

Den första texten, författad av Schöneck (2018), jämför 23 europeiska länder och kollar på 

effekten som ett lands stadie i sin socioekonomiska utveckling har på befolkningens 

levnadstakt, i jämförelse med den effekt hastigheten i landets socioekonomiska utveckling har 

på befolkningens levnadstakt. De erhållna resultaten visar att utvecklingsstadiet har en ytterst 

liten effekt på det konstruerade indexet, men att den socioekonomiska utvecklingshastigheten 

har en påtaglig effekt på levnadstakt. Schöneck (2018) operationaliserar levnadstakt som ett 

index baserat på följande tre frågor i European Social Surveys enkätundersökning: ”Hur ofta 

fortsätter du oroa dig över jobbproblem även om du inte är på jobbet? [...] Hur ofta känner du 

dig för trött efter jobbet för att njut av de saker som du skulle vilja göra när du är hemma? [...] 

Hur ofta upplever du att jobbet förhindrar dig från att ge den din partner eller familj den tid du 

önskar ge dem?” (Schöneck, 2018, s. 12). Det kan konstateras att samtliga frågor relaterar till 

levnadstaktens subjektiva parametrar, tidsbrist och den specifika aktivitetsdomänen arbete. 

 

Hsus (2014) artikel går igenom den befintliga sömnforskningen för att utreda vad det finns för 

stöd i denna om en ökande levnadstakt. I texten föreslås det att den genomsnittliga tiden mellan 

uppvaknandet från sömnepisoder och den första efterföljande produktiva aktiviteten utgör en 

bra operationalisering av levnadstakt. Då samtlig sådan data är genererad av antingen 

intresseorganisationer eller företag konstateras den sortens vetenskapliga resultat ännu vara 

obefintliga. 
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Avslutningsvis kan om de studier som inte förhåller sig till skillnaden mellan objektiva och 

subjektiva parametrar på levnadstakt liknas med att i en Bourdieuiansk studie utge sig för att 

studera kapitaltillgångar generellt, emedan man enbart studerar ekonomiskt kapital eller enbart 

kulturellt kapital. Även om de två formerna av kapital har en systematisk samvariation, kan det 

ifrågasättas om en uppmätning av den ena ska kallas för en uppmätning av de bägge. 

3.5 Sammanfattning av litteraturöversikt, samt positionering av föreliggande studie 

Först presenterades några exempel på levnadstaktsforskningen före introducerandet av teorin 

om social acceleration. Den erhållna bilden pekar mot att det var ett fragmenterat och teoretiskt 

osammanhängande forskningsfält.  

 

Den senare debatten som uppstod mellan Wajcman och Hassan kulminerar i en uppmaning åt 

forskningsfältet att bättre förankra teorin om social acceleration i empiri. Enligt Wajcman har 

levnadstaktsbegreppet bristande empiriska belägg för sina påståenden, liksom teorins 

upphovsmän också själva uppger. I fallet med teorins påståenden kring objektiv levnadstakt 

illustrerar litteraturöversikten att denna kritik mer specifikt handlar om en avsaknad på 

hypotestestande undersökningar med det specifika ändamålet att bekräfta eller avfärda teorins 

påståenden.  

 

Debatten ledde till ett flertal studier som specifikt avsåg testa teorins prediktion att det finns 

indikatorer på ökad levnadstakt i kvantitativa data. I samband med vår studies 

litteraturgenomgång visade det sig dock att dessa studier inte når riktigt hela vägen i mål, då 

flera av dem är teoretiskt felspecificerade. Bergener och Santarius poängterar hur flera 

levnadstaktsstudier behöver justeras så att måtten baseras på människors helhetliga levnadstakt, 

snarare än fragment. Vidare framkommer det även ur litteraturgenomgången hur flera av dessa 

undersökningar inte gör historiska analyser, även om det tycks nödvändigt givet att 

accelerationsteorin än en teori om historiska förändringar i tidsstrukturer. Det identifierades 

slutligen en tendens i tidigare forskning att inte beakta skillnaderna mellan de två begreppen 

objektiv och subjektiv levnadstakt.  

 

Litteraturöversikten säger även något om jämförbarheten mellan undersökningspopulationen 

för vår studie, USA:s befolkning, och andra befolkningar. Bland annat Bós studie – som 

använde sig av Levine och Bartletts operationalisering av levnadstakts – pekar på att det finns 
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en generaliserbarhet mellan olika länders objektiva levnadstakt. En jämförelse av resultaten 

från undersökningar som använder Rosas begreppsdefinition för att studera den subjektiva 

levnadstakten inom akademin uppvisar därtill att olika europeiska länder vittnar om likartad 

subjektiv levnadstakt. Det är svårt att uttala sig om generaliserbarheten mellan länders 

objektiva levnadstakt utifrån dessa resultat, eftersom den ovan presenterade forskningen endast 

relaterar till närbesläktade begrepp. I strikt bemärkelse är det inte nog för att det ska gå att tala 

om generaliserbarhet, men de tidigare forskningsresultaten pekar likväl mot att det finns 

anledning att förvänta sig likartade resultat i olika västerländska länder.  

 

Det är nu dags att precisera det forskningsproblem som denna litteraturöversikt stegvis lett upp 

till. Forskningsproblemet är att mycket av den forskning som haft för avsikt att empiriskt testa 

accelerationsteorins påståenden om levnadstaktsuvecklingen, är teoretiskt felspecificerade. De 

felsteg som identifierats i den tidigare forskningens försök att testa accelerationsteorin 

påståenden om levnadstakt, kommer särskilt beaktas i det senare utformandet av vår studies 

metodansats. 

 

Avslutningsvis bör nämnas något om avgränsningarna med den litteraturgenomgång som 

ligger till grund för denna litteraturöversikt. En fullgod genomgång av litteraturen inom ett 

forskningsfält kräver en genomgång av tusentals böcker och artiklar. Då litteraturgenomgången 

endast bestod av litteratur publicerad på svenska och engelska går den således miste om 

litteratur publicerad på samtliga övriga språk. Särskilt tyska källor hade varit intressanta då 

Rosas bok ursprungligen publicerades på tyska innan den senare blev översatt till engelska. 

Detta hade inte varit ett problem om det fanns en befintlig scoping-review eller metastudie att 

luta sig mot, men någon sådan har inte funnits (vilket skulle kunna bero på att fältet fortfarande 

är i en fas av tillväxt). Vi författare har ansträngt oss för att göra kartläggningen av 

forskningsläget så heltäckande som möjligt, och under arbetets gång har det blivit tydligt att 

forskningsfältet skulle dra nytta av en grundlig scoping-review. Detta skulle underlätta 

framtida forskning genom att tydliggöra de brister som framkommit i syntesen av teorin om 

social acceleration och empiri.  

4. Metod 

I denna del presenteras det material och den metod som ligger till grund för denna studie. 

Inledningsvis beskrivs de metodologiska och vetenskapsteoretiska överväganden som 
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underbygger de kommande metodvalen. Dessa är mer abstrakta och filosofiska till sin natur 

och har därför valts att samlas på ett ställe. Därefter presenteras det valda materialet (avsnitt 

4.2) och hur det kan användas för att besvara de aktuella frågeställningarna. Avsnitt 4.3 

beskriver det genomförda urvalet inom de valda dataseten. Här ingår även tabeller som 

beskriver storleken på det slutgiltiga urvalet och storleken på de bortsållade dagboksinläggen. 

I avsnitt 4.4 presenteras vilka aktiviteter i data som utgör denna studies operationaliseringar av 

undersökningsvariablerna multitasking, aktivitetstempo och pausmängd. Därefter beskriv de 

statistiska analyser som används för att analysera data och testa de formulerade hypoteserna 

(4.5). Avslutningsvis beskrivs de etiska överväganden som är aktuella i föreliggande studie. 

All kod som använts för datahantering – från konstruktion av dataset till beräkning av resultat 

– återfinns i Bilaga 4. 

4.1 Metodologiska överväganden 

Valet av en kvantitativ analysmetod möjliggör användandet av en stor mängd material samt 

statistiska hypotestester och är på så vis ett lämpligt val för besvarandet av studiens 

frågeställningar. När vi väljer att studera levnadstakt utifrån klassisk statistisk analys gör vi 

antagandet att det överhuvudtaget existerar något som heter levnadstakt och att denna är 

mätbar. Det är därmed viktigt att vår studies metodutformning noggrant hanterar och förhåller 

sig till de teoretiska begreppsdefinitioner som den framtagna empirin är tänkt att återspegla 

(jämför med kritiken kring vissa tidigare studier i avsnitt 3.4). Samtidigt finns det olika 

metodologiska traditioner som närmar sig relationen mellan teori och empiri på lite olika sätt.  

 

I den klassiska sociologin finns en motsättning mellan Durkheims metodologiska tradition och 

den av Weber. I Webers handlingscentrerade metodologi betraktas teoretiska koncept och 

abstraktioner som ett sätt att tolka sociologins verkliga studieföremål som utgörs av sociala 

handlingar (dvs. empiri). Levine och Bartlett, såväl som många av de redogjorda 

tidsanvändningsstudierna (t.ex., Robinson & Godbey, 1999; Garhammer, 1998), är tydligt 

Weberianska i den bemärkelsen. Där används begreppen synonymt med de valda 

operationaliseringarna och behovet av sammanhängande bakomliggande teoretiseringar ges 

sällan stor vikt. Tonvikten läggs på att förstå empirin. Durkheim förespråkar en annorlunda 

användning av empiri där sociologins huvudsakliga intresse finns i teorivärldens sociala fakta 

och empirin snarast används för att kunna uttala sig om dessa. Vår uppsats utgår från en klart 

mer Durkheimiansk ståndpunkt då teorin om social acceleration använder empiri för att uttala 
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sig om några tänkta teoretiska förhållanden. I centrum för teorin står de sociala 

accelerationsprocesserna och deras samhällsomspännande omfång, medan det faktiska 

innehållet, det vill säga de empiriska uttrycken för accelerationism, används för att pröva och 

tolka teorin.1  

4.2 Datamaterial 

Denna studies huvudmaterial utgörs av ett flertal tidsdagboksstudier mellan åren 1965–1998 

som hämtas från registerdataseten American Heritage Time Use Survey (AHTUS) (Fisher & 

Gershuny, 2015). De tidsdagboksstudier som används från AHTUS är: Multinational 

Comparative Time-Budget Research Project år 1965, American Use of Time åren 1975 och 

1985, samt studien Family Interaction, Social Capital, and Trends in Time Use år 1998. De 

dataset som genererats via dessa undersökningar var ursprungligen strukturerade på lite olika 

sätt, men har sedan enhetliggjorts av organisationen Centre for Time Use Research vilket 

möjliggör jämförelser mellan dem.  

 

För att fördjupa förståelsen för de resultat som erhålls från huvudmaterialet från 1965–1998 

kommer även ett kompletterande material användas. Det kompletterande materialet utgörs av 

tidsdagboksdata från 2003–2019, inhämtad från American Time Use Survey (ATUS) (Bureau 

of Labor Statistics, 2022a). Studierna som ligger till grund för dessa data genomförs årligen 

och utgör en och samma löpande tidsanvändningsundersökning.  

 

Samtliga studiers stickprov har genererats genom slumpmässigt urval. Därtill har ATUS och 

AHTUS konstruerat vikter som gör resultaten representativa till USA:s befolkning. Både 

AHTUS och ATUS är öppna för allmänheten att använda och data för denna studie har hämtats 

från respektives hemsida.  

 

Något ska även sägas om de delar av de sagda dataregistren som inte används i vår studie. 

Datainsamlingarna National Survey of Parents från åren 1999–2001 och Jackson Michigan 

Sample år 1965, är inte representativa för USA:s befolkning och används därför inte (Fisher et 

al., 2014, s. 3). Även studien National Human Activity Pattern Survey från åren 1992–1994 

sållas bort då den inte innehåller sekundära aktiviteter (som används för att studera 

 

1 Det finns ett visst mått av ironi i hur denna uppsats samtidigt är tydligt avgränsad till sociala handlingar (dvs. 

objektiv levnadstakt i stället för subjektiv levnadstakt). 
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multitasking). Slutligen valdes även tidsdagboksdata från åren 2020 och 2021 bort då 

Coronapandemin i hög grad påverkade reliabiliteten i denna data (Bureau of Labor Statistics, 

2022b, s. 48).  

 

En studie som inkluderas i datamaterialet för föreliggande uppsats trots att dess urvalsmetod 

avviker lite från det resterande materialet är studien 1975. Denna studie hade ett lägre 

deltagarantal då det var en longitudinell studie där deltagarna skrev fyra tidsdagböcker under 

ett år (Fisher et al., 2014, s. 16). En nackdel med att inkludera samtliga av dessa dagböcker är 

att de senare vågorna har ett högre bortfall än övriga stickprov som analyseras. Detta då flera 

av de som medverkade i studiens första våg sedan hoppade av innan de fullföljt samtliga tre 

uppföljningstillfällen. Eftersom stickproven genererades genom slumpmässigt urval, och då de 

fyra tidsdagböckerna är skrivna med flera månaders mellanrum, argumenterar vi likt Fisher et 

al. (2014, s. 16) att det går att behandla varje tidsdagbok som en separat observation; trots den 

longitudinella karaktären. 

 

Det valda datamaterialet har vi sedan sammanställt till två dataset – en per respektive tidsperiod 

(1965–1998 & 2003–2019). Deskriptiv statistik för datamaterial och för bortfall presenteras i 

avsnitt 4.4 (Tabell 1). Vanligtvis presenteras här även deskriptiv statistik över urvalets 

demografi, men då denna studie använder vikter för att justera urvalet till målpopulationen 

enligt USA:s befolkningsstatistik argumenterar vi att de siffrorna inte tillför något för 

tolkningen av de kommande resultaten (mer om viktningen i avsnitt 4.3 & 4.5). 

 

Insamlingsförfarandet för den data som används har likartade upplägg. Studiernas deltagare 

fick under 24 timmar föra en utförlig tidsdagbok där de registrerade samtliga aktiviteter och 

deras längd. I de tidigare studierna (1965–1998) har deltagarna även registrerat om de utförde 

någon annan aktivitet parallellt med sin huvudaktivitet, exempelvis om de pratade i telefon 

samtidigt som de körde bil. I vissa av studierna fick deltagarna sedan skicka in sin tidsdagbok 

(1965, 1975 & 1985 (Fisher et al., 2014, ss. 3-7) eller så blev de uppringda och fick där läsa 

upp sin tidsdagbok (1998; 2003–2019 (Fisher et al., 2014, ss. 3-7; Bureau of Labor Statistics, 

2022b, s. 17). Det insamlade materialet kodades sedan om så att aktiviteterna fick en 

samstämmande rubricering. För att illustrera detta går det att ur 1965-studien hämta ett exempel 

där en respondent rapporterar till undersökningsledaren att den ”avslutade köksarbetet”, och 

detta kodades då om till ”119: Diska, städa efter maten” (Robinson, 1977). Varje 
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undersökningsdeltagare genererade på den vägen en tidsdagbok vardera, innehållande totalt 24 

timmar aktivitetskodad tidsanvändning. Vad gäller data 1965–1998 skiljer sig de olika 

delstudierna åt i kodningen av vissa aktiviteter. Vi säkerställde att de aktiviteter som är aktuella 

för vår studie har kodats på exakta samma vis i samtliga undersökningar 1965–1998 genom att 

gå igenom respektive undersöknings bakomliggande aktivitetskodning. Kodböckerna finns att 

tillgå på IPUMS Time Use:s hemsida (Minnesota Population Center, 1965-2018).  

4.2.1 Motivering av materialval 

Tidsdagboksundersökningar har flera styrkor. Inte minst genererar det mer tillförlitliga och 

reliabla data jämfört med exempelvis frågeformulär (se exempelvis Bonke, 2005). Därtill 

tillåter tidsdagboksundersökningar insamlingar med många undersökningsdeltagare vilket 

bidrar till att minimera diverse urvalsproblematik då det ger styrka och reliabilitet åt de 

resulterande statistiska analyserna. De valda undersökningarna samlar dessutom in data på 

episodnivå. Det innebär att varje enskild episod av aktivitet finns registrerad hos individerna. 

Vid insamlingen av tidigare data (1965–1998) registrerades även de sekundära aktiviteter som 

utförs utöver den primära aktiviteten. Det möjliggör användandet av datasetet för att studera 

vilken andel av den totala mängden huvudaktiviteter som parallellt haft en sekundär aktivitet 

(alltså multitasking). En annan fördel med den valda empirin är det faktum att de olika studierna 

täcker ett långt tidsspann och tillåter att utröna historiska förändringar i 

tidsanvändningsmönster. Då våra frågeställningar är skapade utifrån en teori som handlar om 

sociala förändringsprocesser är ett datamaterial som tillåter att utföra historiska jämförelser en 

grundförutsättning för hög validitet (se avsnitt 3.4.2).  

 

Det finns såklart även tillkortakommanden och brister med tidsdagboksstudier. Då de bygger 

på självrapportering finns risken att olika personer som spenderar samma antal minuter på 

samma aktiviteter, ändå dokumenterar olika tidsanvändning. Personerna kan till exempel ha 

skilda uppfattningar om vad som innefattas i en viss aktivitet, något som då påverkar 

materialets reliabilitet och validitet (jämför med Rosa, 2013, s. 128). Sporadiska variationer i 

hur individer rapporterar kan förväntas vara normalfördelade till följd av datas stora 

stickprovsunderlag. Det gör att medelvärdet inte påverkas av sporadiska variationer. 

Systematiska variationer som relaterar till ålder, kön och dag på veckan för 

tidsdagboksrapportering korrigeras för i den senare viktningen (se avsnitt 4.3). Ett annat 

problem som kan påverka materialets reliabilitet är rapporteringen av ställtid. Då olika studier 
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har små skillnader i rapporteringen kan detta skilja sig åt vilket kan försvåra jämförelser 

sinsemellan. Ur det faktum att tidsdagboksstudier anses vara en tillförlitlig källa till 

tidsanvändning (se exempelvis Bonke, 2005), samt att de utförliga användarguiderna till data 

1965–1998 och 2003–2019 inte redovisar några skillnader i kodningen av ställtid (se Fisher, et 

al., 2014; Bureau of Labor Statistics, 2022b) bedömer vi att dessa nämnda faktorer sannolikt 

inte har en hög inverkan på studiens reliabilitet.  

 

Denna studies frågeställningar är därtill avgränsad till USA:s befolkning. USA vittnat om en 

omfattande modernisering sedan datainsamlingen började, vilket gör det aktuellt för de valda 

frågeställningarna. Detta, i kombination med att det finns offentliggjorda data på deras 

tidsanvändning ända sedan 1965, gör USA till en lämplig undersökningspopulation för att 

fullgöra denna studies syfte. Allt material som används i föreliggande studie är som tidigare 

nämnt insamlat utifrån ett slumpmässigt urval och ger nationellt representativa resultat när man 

använder de rekommenderade viktningarna. Med andra ord går denna data att använda för att 

studera historiska förändringar i USA:s befolknings tidsanvändning.  

 

Något ska även sägas om vår studies uppdelning av data i ett huvudmaterial 1965–1998 och ett 

kompletterande andramaterial 2003–2019. Som tidigare nämnt argumenterar teorin för att 

ökningar i mängden multitasking, aktivitetstempo och mängden pauser/dödtid, gemensamt 

indikerar en ökad levnadstakt. För att testa om dessa tre faktiskt har ökat behövs ett material 

utifrån vilket samtliga kan studeras. Data 2003–2019 innehåller inte sekundära aktiviteter, och 

som vi återkommer till i avsnitt 4.4.1 så behövs data på sekundära aktiviteter för att uppmäta 

den levnadstaktshöjande strategin multitasking. Därtill tillåter den konstruerade viktning för 

data 1965–1998 fler statistiska analyser som inte är möjlig att genomföra i den senare data då 

dess viktning beräknas på gruppnivå (se avsnitt 4.5).  

 

Materialet från 2003–2019 används i stället som komplement vid tolkningen av resultaten från 

data 1965–1998. Data 2003–2019 är dock genererad med en särskilt rigorös 

insamlingssystematik, och erbjuder både större och mer frekventa insamlade data än de 1965–

1998 (Hamermesh et al., 2005). Det sagt har data 1965–1998 även den god reliabilitet och 

används vida i många väsensskilda och omfattande studier (exempelvis Fisher et al., 2007; 

Robinson, 1977; Altintas, 2016). Då de data från dessa två perioder är insamlade genom lite 

olika tillvägagångssätt kan de värden som senare erhålls från dem inte jämföras direkt. Till 
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exempel är halva data från den senare perioden insamlad på helger och hälften på vardagar, 

medan data från den tidigare perioden har en jämn veckodagsfördelning. Då människor utför 

olika aktiviteter på olika veckodagar, i synnerhet om man jämför tidsanvändningen på vardagar 

med den på helgdagar, gör det att stickproven från dessa två perioder kommer anta olika 

värden. Dock går det att ta fram mått på den relativa historiska utvecklingen inom respektive 

period och jämföra dessa. Det är därmed genom att studera den relativa utvecklingen i data 

2003–2019 som dessa kommer användas för att komplettera analyserna av data 1965–1998.  

 

Vad gäller kompatibiliteten mellan huvudmaterialet och det kompletterande materialet går det 

att jämföra den relativa utvecklingen åren 1965–1998 med den 2003–2019; men de absoluta 

mätvärdena från dessa två perioder är inte jämförbara. Att USA:s befolkning utgör den 

ursprungliga målpopulationen för urvalet i samtliga undersökningar, i kombination med att de 

har genomgående stora stickprov, tillåter generaliseringar från stickprovspopulationen till 

målpopulationen. Med andra ord går det att utföra statistisk inferens från urvalet och vi kan 

således uttala oss om populationen i stort. Därtill finns resultat som ger anledning att förvänta 

sig likartade resultat i övriga västerländska befolkningar som man finner i den amerikanska 

(som tidigare nämnt i avsnitt 3.2.1), även om dessa resultat är relativt få och generaliseringar 

från de erhållna resultaten till andra västerländska befolkningar måste göras med försiktighet.  

4.3 Urval i datamaterial 

I följande avsnitt presenteras det urval som har gjorts inom det tidigare presenterade materialet.  

Urvalet bygger på tre steg. I det första steget sållas tidsdagböcker bort som inte uppfyller ett 

antal kvalitetsrelaterade kriterier i data 1965–1998. I det andra steget sållas respondenter som 

inte är 18–65 år bort från både det äldre och det nyare materialet. Det efterföljande tredje steget 

består av att viktning används för att generera demografiskt representativa resultat. 

 

Vår studie den definition av en högkvalitativ dagbok som anges i användarguiden för data 

1965–1998. Dagböcker med god kvalitet är sådana där ”respondenten anger följande bitar 

bakgrundsinformation: ålder, kön, veckodag. Respondenten har även återlämnat: 

• en dagbok med 90 minuter eller mindre saknandes huvudaktivitet (det vill säga att de 

har redogjort för merparten av sin dag). 

• en dagbok med 7 eller fler aktivitetsepisoder 
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• en dagbok som redogör för minst 2 av 4 inkluderar basala aktiviteter som antingen 

huvudaktivitet eller sekundär aktivitet […] för vilka man kan förvänta respondenten att 

ha genomfört under varje given dag.” (Fisher et al., 2014, s. 9, egen översättning). 

 

De dagböcker som inte uppfyller samtliga krav exkluderas från vår studies urval. Genom att 

sålla bort lågkvalitativa tidsdagböcker åstadkoms två saker. Dels elimineras sådana inlägg som 

är uppenbart slarvigt utförda och sannolikt inte speglar respondenternas faktiska 

tidsanvändning, dels möjliggörs att i senare steg, genom viktning, korrigera för icke-

representativitet i de tre demografiska variablerna (vilket inte är möjligt om dessa inte är 

angivna). Det stärker validiteten genom att precisera exakt vad det är resultaten är baserade på, 

och reliabiliteten genom att eliminera extrema och opålitliga variationer i respondenternas 

rapporterade tidsanvändning. Denna sållning har inte utförts på senare data då någon 

motsvarande kvalitetsgranskning inte finns att tillgå.  

 

Då data från insamlingen 1965 enbart inkluderar respondenter åldrarna 18–65 har motsvarande 

åldersurval genomförts på samtlig äldre och nyare data. Detta för att säkerställa att det är 

samma urval vid varje historiskt nedslag. 

 

Innan materialet är redo att använda krävs en viktning för att korrigera tidsanvändningsvärdena 

i datasetet så att de är representativa för USA:s befolkning. De två organisationer som står 

bakom dataregistren – Centre of Time Use Research (Fisher & Gershuny, 2015) och Bureau of 

Labour Statistics (2022a) – tillhandahåller vikter för respektive material (se Fisher et al., 2014, 

s. 9; Bureau of Labor Statistics, 2022b, s. 35 för ytterligare redogörelse av dessa vikter). Dessa 

vikter är individuella, där varje person får en tillhörande viktning som korrigerar för 

fördelningar av ålder, kön, och veckodag i datainsamlingen så att de matchar målpopulationen; 

USA:s befolkning. Ett systematiskt bortfall eller andra systematiska demografiska skillnader i 

stickproven kan nämligen ge missvisande resultat. Tidigare forskning visar exempelvis på 

tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors levnadstakt (även om denna forskning använt en 

annan operationalisering än nuvarande uppsats) (se avsnitt 3.2.1). Genom att korrigera för 

eventuell icke-representativitet i könsfördelningen garderar man att systematiska skillnader 

mellan könen (både för hur de använder sin tid och hur de rapporterar den) inte påverkar 

resultatens representativitet. Genom att beräkna resultaten utifrån viktade data korrigerar vår 
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studie på likartat sätt även för potentiella effekter från skevfördelning i ålder och veckodag för 

tidsdagboksrapporteringen. 

 

I Tabell 1 presenteras antalet individer som blev tillfrågade att vara med i samtliga 

undersökningar, antalet som slutligen skrev tidsdagböcker, samt det slutgiltiga urvalet som 

frakommit efter vår sållning av data. 

 

Tabell 1 

 

Totalt tillfrågade för respektive studie, antalet tidsdagböcker i material samt antal 

tidsdagböcker efter respektive sållning fram till det slutgiltiga urvalet. 

 

 

År 65 75 85 98 03-061 07-101 11-141 15-191 
         

n totalt 

tillfrågade  
2731  5727 2053 26 689 23 284 22 947 22 419 

n tidsdagböcker 

i material 
2021 4584 2921 1150 15 168 12 841 11 974 10 129 

n efter sållning 

av lågkvalitativa 

tidsdagböcker 

1991 4482 2702 1079     

Slutgiltig 

urvalsstorlek, n,  

efter ytterligare 

sållning av 

åldrarna <18 

och >65  

1258 3766 2534 975 12 025 10 100 9250 7482 

Kommentar. Data för 65–98 är hämtade från Fisher et al. (2014, s. 11) samt egna beräkningar. 

Data för 03-19 är hämtad från Bureau of Labor Statistics (2022b, s. 14) samt egna beräkningar. 

Notera att 1975-studien som tidigare nämnt var longitudinell vilket medför att antalet 

tillfrågade skiljer sig för respektive våg. I den första vågen deltog 72% av de tillfrågade, i den 

slutgiltiga fjärde vågen deltog 45% av samtliga tillfrågade. 
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1 n återger här medelvärde för angiven gruppering av år.  

 

Det slutgiltiga urvalet för vår studie består alltså av 8533 tidsdagböcker för åren 1965–1998 

och 162 910 tidsdagböcker för åren 2003–2019. Värt att nämna är att detta stora n-värde 

kommer påverka de statistiska analyser som genomförs då stora urval ökar chansen att samband 

blir statistiskt signifikanta.  Nu är det dags att skifta fokus från materialet och gå vidare med 

metoden som kommer användas för vår analys.  

4.4 Operationalisering  

Liksom illustrerades i avsnitt 3.4 är det i själva operationaliseringsstadiet, där det ska 

formuleras ett logiskt empiriskt uttryck för det undersökta teoretiska området, som många 

tidigare studier med avsikten att testa accelerationsteorins påståenden om 

levnadstaktutvecklingen har brustit. För att etablera god validitet behöver vår studies 

operationaliseringar undvika de teoretiska fallgropar som identifieras i litteraturöversikten.  

 

De undersökningsvariabler som föreliggande operationaliseringar avser undersöka återspeglar 

de tre strategier genom vilka människor ökar sin objektiva levnadstakt. Dessa är: att accelerera 

aktivitetstempo, reducera mängden pauser, och öka multitasking. Variablerna för den 

kvantitativa analysen kommer därmed vara aktivitetstempo, pausmängd och mängden 

multitasking. Då frågeställningarna i denna uppsats ämnar undersöka en viss befolknings 

objektiva levnadstakt, uttrycks dessa variabler i medelvärden för hela urvalet vid respektive 

insamlingsår. 

4.4.1 Multitasking  

Variabeln multitasking operationaliseras som andelen aktivitetstid där både primär och 

sekundär aktivitet är angiven av den totala aktivitetstiden inom stickprovet. Då definitionen av 

multitasking som ämnas fångas upp av operationaliseringen är att utföra flera aktiviteter 

parallellt, ligger operationaliseringen väldigt nära teorin. Vidare uppfyller denna 

operationalisering det krav som Bergener och Santarius (2021) ställer på operationaliseringar 

av levnadstakt (se avsnitt 3.4.1), då det fångar in helheten av vardaglig aktivitet och inte enbart 

fokusera på enskilda aktiviteter. Det är viktigt för att identifierade förändringar med säkerhet 

ska återspegla en ändrad levnadstakt och inte enbart en omfördelning av levnadstakt mellan 

olika aktivitetsdomäner. 
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Även om det exakta antalet minuter med sekundär aktivitet i verkligheten kan skilja sig från 

antalet minuter för den tillhörande huvudaktiviteten, är den angivna aktivitetstiden för den 

sekundära aktiviteten alltid densamma som för huvudaktiviteten inom studierna. Detta kan 

tänkas påverka validiteten då det skapar oklarhet om exakt vad som blivit uppmätt. Lyckligtvis 

återfinns denna systematik i samtliga studier, så eventuell påverkan på de registrerade värdena 

antas vara densamma för samtliga år som undersöks, vilket gör att även om det påverkar 

resultatet så är värdena fortsatt jämförbara med varandra. Med andra ord påverkar det inte 

användbarheten av data för besvarandet av vår studies frågeställningar som handlar 

utvecklingstrender. 

 

En avgränsning med denna operationalisering är att den inte innefattar andra aspekter av 

multitasking såsom multimålakticitet, alltså när individer slår samman två aktiviteter med två 

separata mål till en aktivitet för att effektivisera. 

4.4.2 Aktivitetstempo 

Aktivitetstempo operationaliseras som det genomsnittliga antalet minuter per dygn som 

stickprovspopulationen spenderar på att äta och dricka, samt förbereda mat och dryck. Denna 

operationalisering gör att minskande värden innebär ett ökat aktivitetstempo. 

Undersökningsvariabeln aktivitetstempo definieras i teorin som hastigheten vid utförandet av 

en given kvantitet aktivitet. Det är önskvärt att hitta en operationalisering som är baserad på 

helheten av aktiviteter (t.ex. det totala antalet aktivitetsepisoder per dygn). Det tillåter att ta 

bort potentiella omfördelningar av aktivitetstempot i olika aktiviteter som ovidkommande 

variabel för att med säkerhet veta att resultaten återspeglar förändringar i aktivitetstempo. 

Tyvärr är de flesta aktiviteter sådana att förändringar i antalet minuter som en aktivitet har 

utförts, kan bero på två olika orsaker – dels en förändrad kvantitet av den utförda aktiviteten, 

dels ett förändrat aktivitetstempo (se avsnitt 2). För ett illustrerande exempel kan vi föreställa 

oss en studie som visar att människor spenderar mindre tid på städning i hemmet för varje år 

som går. Rent logiskt kan resultatet bero på en förändring i hur pass rent folk har det i sina hem 

(kvantiteten städning), eller på att folk städar fortare (tempot på städning), eller en kombination 

av de båda. För att kunna mäta aktivitetstempot behöver operationaliseringen därför vara sådan 

att det går att utesluta att påfunna förändringar inte beror på en ökad kvantitet.  
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Att äta uppfyller detta kriterium. I jämförelse med övriga aktiviteter i data, finns gränser för 

vilken kvantitet av matkonsumtion som är fysiskt möjlig. Människors mättnad sätter 

kaloriintagets övre gräns, medan den undre bestäms av hunger. Detsamma gäller kvantiteten 

matlagning då den mat och dryck som förbereds är den vi ska äta. Genom att operationalisera 

aktivitetstempo på sådant vis kan vi därför tolka historiska förändringar av variabelvärdet som 

förändringar i aktivitetstempo, genom att utesluta eventuella förändringar i kvantiteter. 

 

4.4.3 Pausmängd 

Undersökningsvariabeln pausmängd operationaliseras som det genomsnittliga antalet minuter 

per dygn som stickprovets individer spenderar på aktiviteten ”att göra ingenting/slappna 

av/tänka” (hädanefter endast refererat till som ”att göra ingenting”). I teoridelen definieras 

pauser/dödtid utifrån som aktiviteter utan konkret output. Att ”göra ingenting/slappna 

av/tänka” är precis en sådan aktivitet. Den stora frågan är om det finns övriga aktivitetskoder 

som också bör inkluderas i operationaliseringen. Ursprungligen var avsikten att även inkludera 

raster på arbetstid samt tupplurar. Tupplurar var dock inte registrerade för alla studerade år och 

kodades lite annorlunda olika år. Raster på jobbet uteslöts eftersom inte hela populationen 

arbetar och vår målpopulation är hela befolkningen. Det genomsnittliga antalet minuter som 

stickproven spenderade på aktiviteten var också oerhört små i jämförelse med den valda ”att 

göra ingenting”, vilket innebar att det således hade en mycket liten effekt på de erhållna 

värdena. 

4.5 Statistisk analys 

Accelerationsteorin predicerar att variabeln aktivitetstempot och multitasking har ökat i USA 

åren 1965–1998. På liknande sätt predicerar den att variabeln pausmängd har genomgått en 

negativ trend inom befolkningen i USA åren 1965–1998.  

 

Det föranleder följande tre riktade hypoteser: 

 

H1: Det har inom USA:s befolkning skett en ökning av mängden multitasking åren 

1965–1998.  

 

H2: Det har inom USA:s befolkning skett en ökning av aktivitetstempo åren 1965–1998. 
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H3: Det har inom den USA:s befolkning skett en minskning av mängden pauser åren 

1965–1998. 

 

Linjär regression används för att undersöka om hypoteserna har stöd i data – det vill säga om 

multitasking ökat medan måtten på aktivitetstempo och pausmängd minskat perioden 1965–

1998. Om det erhålls en signifikant linjär regression vars betakoefficient samstämmer med 

hypotesen, förkastas motsvarande nollhypotes. Signifikansnivån för de linjära regressionerna 

är satt 5% (två-sidigt). De undersökta levnadstaktsökande strategierna (Ystrategi i formeln nedan) 

utgör beoendevariabel för sina respektive regressioner. Beroende variabeln Tid blir vår 

oberoende variabel eftersom de olika tidsanvändningsstrategierna inte påverkar tidens riktning. 

Detta leder till följande formel:  

 

 Ystrategi = α + βt + ε 

  

Utskrivet menas att Y för analyserad strategi är lika med interceptet för modellen (α) plus 

lutningen på trenden (β) multiplicerat med årtal (t) plus feltermen (ε), som vi i denna modell 

antar är lika med noll. Vår studie intresserar sig särskilt för Beta-koefficienten, som visar 

huruvida någon form av trend existerar under den period som undersöks (1965–1998).  

 

De linjära regressionsanalyserna genererar dels signifikansnivåer, som används för att avgöra 

om det finns ett statistiskt signifikant variabelsamband i totalen av data, dels en 

lutningskoefficient som används för att avgöra om sambandet är positivt eller negativt. Det är 

viktigt att understryka hur de linjära regressionerna enbart används för att undersöka huruvida 

det finns en signifikant trend och åt vilket håll denna går – och inget annat. Givet hur våra data 

ser ut, vore det olämpligt att använda linjär regression som en prediktionsmodell. Till exempel 

är data baserade på historiskt beroende mätningar och de undersökta variablerna är inte 

normalfördelade (se Bilaga 3). Detta påverkar dock inte modellens användbarhet för de två 

ovannämnda ändamålen, eftersom det är bara modellernas prediktionsförmåga som försämras. 

Eftersom R2-värdet är relaterat till prediktionskraften i modelleringen kommer denna därför 

utelämnas. 
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Utöver dessa regressioner används ytterligare statistiska mått och modeller för att fördjupa och 

komplettera förståelsen av data. Medelvärdesutvecklingen 1965–1998 beskrivs i linjediagram, 

med felstaplar som motsvarar 95% konfidensintervall. Medelvärdena för 2003–2019 

presenteras i liknande form, dock utan konfidensintervall (på grund av en problematik med 

viktning som snart presenteras). Utöver detta utförs oberoende t-tester på det äldre materialet 

för att undersöka huruvida medelvärdesskillnaderna mellan de olika årtalen är statistiskt 

signifikant. Konkret innebär detta att det utförs tre oberoende t-tester för varje strategi. Ett för 

medelvärdesskillnaden 1965–1975, ett för 1975–1985 och slutligen ett för 1985–1998. 

Signifikansnivån är även här satt till 5% (två-sidigt). Att använda oberoende t-tester i stället 

för beroende t-tester motiveras av det faktum att det rör sig om upprepade tvärsnittsstudier med 

olika individer som tillfrågats varje gång.  

 

Då 7671 av 8857 alla respondenter i den tidigare delen av vår studies urval aldrig utförde 

aktiviteten ”att göra ingenting” (se kommentar i Bilaga 2) är det intressant att även titta på 

medelvärdesutvecklingen bland den åttondel av urvalet som utförde aktiviteten. Detta kommer 

fördjupa förståelsen av vad de framtagna värdena faktiskt betyder. Inom den efterföljande 

resultatdelen kommer således pausmängd först presenteras i ett linjediagram som beskriver 

hela urvalet, varpå det presenteras ytterligare ett linjediagram som enbart beskriver den del av 

urvalet som rapporterade fler än 0 minuter ”att göra ingenting”. 

 

Ytterligare en anledning till att inkludera en mångfald av parametrar för de undersökta 

variablerna är att de kan användas som ett slags post-hoc test av modellens lämplighet (lite som 

traditionell diagnostik) för vår data.  

 

Det finns en sista sak som behöver klargöras. Detta är en begränsning som följer av sättet data 

2003–2019 viktas. För att nyttja Bureau of Labour Statistics framtagna vikter i vår framtagning 

av årsmedelvärden, krävs det att summan av de individuella vikterna per år multipliceras med 

summan av aktivitetstidstiden för samma år (Bureau of Labor Statistics, 2022b, ss. 35-41).  

Genom detta förfarande försvinner variansen. Det gör att regressionerna på data  2003-2019 

främst kommer användas för att avgöra riktningen på utvecklingen då de exakta värdena inte 

bör ges för stor betydelse.  
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4.6 Forskningsetik 

Det som för föreliggande studie skapar behovet av att göra etiska avväganden, är den samtida 

förekomsten av motstridiga men ömsesidigt viktiga ändamål (Vetenskapsrådets expertgrupp 

för etik, 2011, s. 10). De forskningsetiska övervägandena aktuella för denna studie har 

åtminstone två tydligt separata dimensioner. Den första relaterar till hur denna uppsats 

använder data för sin kunskapsproduktion. Den andra relaterar mer direkt till studiens inverkan 

på studiedeltagarna samt hanteringen av deras information.  

 

Vad gäller den första ges vikt åt att genomföra forskning på ett så omsorgsfullt sätt som möjligt 

(All European Academies, 2018, s. 6). I denna uppsats innebär det att vi i varje steg av 

processen försökt vara så transparenta som möjligt för att öka studiens tillförlitlighet samt 

möjliggöra replikering av dess resultat. Mer konkret innebär detta som exempel att ge en rättvis 

redogörelse av empiri och tidigare forskning som varken överdriver eller underdriver 

verkligheten, samt att delge den exakta datahanteringen (se Bilaga 4). Vidare är det viktigt att 

vi som författare, vid utläsandet av våra resultat, ger negativa eller noll-resultat samma tyngd 

som positiva resultat (All European Academies, 2018, s. 7). Det är viktigt att vi är villiga att 

acceptera resultat som inte stämmer överens med teorin – särskilt då teorin ännu är relativt 

obeprövad vilket kan ge extra förhoppningar och incitament att sträva efter spännande resultat. 

 

Nu till de delar som mer specifikt berör undersökningsdeltagarna och hanteringen av deras 

personuppgifter. I regel krävs det en avsevärd mängd arbete för att verkligen kunna trygga att 

en studie förhåller sig till sina deltagare på ett respektfull, integritetssäkert och informerande 

sätt.  

 

För att tydliggöra några av de forskningsetiska begränsningar som uppstår kring användningen 

av registerdata kan vi betrakta dem utifrån Vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, s. 6). 

Informationskravet innebär att en studies deltagare behöver ges chansen att förstå vad studien 

de deltar i handlar om och varför den utförs (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). De data som används 

i vår studie inhämtas från öppna arkiv där individerna som en gång eliciterade dessa är 

anonymiserade till den grad att vi som användare av datamaterialet inte har möjlighet att spåra 

unika personer. Till följd av denna anonymisering blir informationskravet omöjligt att uppfylla. 

Samtyckeskravet syftar på att varje deltagare behöver tillfrågas om de vill delta och inte 
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behöver delta ofrivilligt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Även om deltagarna godkände 

användandet av deras uppgifter en gång i tiden – vilket vi i denna studie tar för givet – går det 

inte att veta om de ändrar sig. Det kan även förhålla sig så att de ville delta i ursprungsstudien 

men att om de idag hade blivit tillfrågade om de vill att deras information används i just vår 

studie hade svarat nej. Konfidentialitetskravet är ett krav om att personuppgifter hanteras på så 

vis att de inte kan falla i händerna av någon obehörig (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Återigen 

åstadkommer anonymiseringen detta, men av respekt för de människor som varit med i 

undersökningarna har vi likväl varit noggranna med att spara data på lösenordskyddade datorer.  

Nyttjandekravet innebär att materialet enbart får användas för forskningsmässiga ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta krav uppfylls i kraft av att data används för en 

socialvetenskaplig kandidatuppsats. Sammantaget är det alltså informations- och 

samtyckeskravet som är omöjligt att uppfylla i detta fall.  

 

För att återknyta an till etikdelens inledande stycke bedömer vi att den centrala etiska 

avvägningen vad gäller studiens relation till de ursprungliga respondenterna är den mellan 

nyttan av de lärdomar som kan tänkas genereras mot risken att kränka någons integritet. Vi 

undviker sådana integritetskränkningar så långt det går, genom att bland annat presentera och 

redogöra för data på ett respektfullt och konstruktivt sätt. 

5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten i ordningen: (i) multitasking, (ii) aktivitetstempo och 

(iii) pausmängd. De historiska förändringarna vad gäller förekomsten av respektive 

levnadstaktsökande strategi presenteras med deskriptiv statistik i form av linjediagram 

(medelvärde & varians i form av konfidensintervall) samt (univariata) linjära 

regressionsmodelleringar. Exakta värden för samtlig deskriptiv statistik återfinns i Bilaga 2.  

5.1 Multitasking  

Resultaten för ”multitasking” presenteras i termer av den genomsnittliga andelen simultana 

utförda aktiviteter under ett dygn hos stickprovspopulationen. Ökade värden indikerar både en 

ökad mängd multitasking och, åtminstone teoretiskt, även en ökad objektiv levnadstakt. Vid 

tolkningen av dessa resultat bör särskilt beaktas hur ungefär 0,65 är det högsta möjliga värdet 

– givet att stickprovspopulationen sover ca 8h av dygnets 24h. 0,1 innebär att människor i 
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genomsnitt multitaskar 144 minuter om dagen. Hypotesen som har formulerats utifrån vår 

uppsats frågeställning om multitasking är att det skett en ökning.  

5.1.1 Deskriptiv statistik multitasking 

Figur 1 visar att den genomsnittliga andelen simultant utförda aktiviteter i 

stickprovspopulationen nästintill har fördubblats från 0,19 vid undersökningstillfället 1965, till 

0,32 åren 1985 (se Bilaga 2). År 1998 var värdet också 0,32. Det innebär att ökningstrenden 

avtog efter 1985. Sett till sin helhet utvecklades stickprovspopulationens genomsnittliga antal 

minuter av simultant utförda aktiviteter från strax under en tredjedel av dess vakna tid 1965, 

och ökade till hälften av deras vakna tid 1985 för att sedan stanna på samma nivå 1998. Det 

kan även poängteras att det i data för 1998 förekommer en avsevärt högre varians i materialet 

jämfört med övriga år som beskriver att undersökningsdeltagarnas svar varierade mer än 

tidigare.  

 

Figur 1 

Andelen tid utförandes två aktiviteter parallellt, 1965–1998 (Proxy: Multitasking) 

 

 

Kommentar. I figuren presenteras den genomsnittliga andelen tid per dygn för vilken 

respondenter i tidsdagboksundersökningarna 1965-1998 har registrerat en sekundär aktivitet. 

Variabeln kan anta värdena 0-1, på så vis att 0,5 motsvarar 12h. Värdena är baserade på viktade 

data. KI 95%. 
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5.1.2 T-test och regressioner multitasking 

I Tabell 2 ser vi att regressionen på den övergripande trenden åren 1965–1998 gav 

lutningskoefficienten β = ,005 och att regressionen är signifikant på <,001-nivån. Det innebär 

att den genomsnittliga andelen parallellt utförda aktiviteter i vårt stickprov ökar med i 

genomsnitt 0,005 om året. Siffran motsvarar 7,2 minuter om året. Det ger stöd för att förkasta 

nollhypotesen och behålla urpsrungshypotesen, det vill säga att det skett en ökning. De enstaka 

t-testerna visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan respektive undersökt år (p 

< ,001), med undantag för den uppmätta utvecklingen perioden 1985 till 1998, för vilken det 

inte finns en statistiskt signifikant skillnad.  

 

Tabell 2 

Betakoefficient samt t-värden för Multitasking 

 

 β Oberoende t-test 

1965–1998 ,005**  

1965–1975  9.6** 

1975–1985  22,02** 

1985–1998  20,08 

Kommentar. Referenskategorin för respektive t-test är det tidigare av de två jämförda årtalen. 

Värdena är baserade på viktade data. 

*Sig.< ,01 

**Sig. < ,001 

 

5.2 Aktivitetstempo 

Denna studie avser mäta aktivitetstempo genom att studera medelvärdet för den dagliga tiden 

spenderad på deltagande i och förberedande av måltider. För att ge en känsla för hur man kan 

förstå de erhållna värdena motsvarar 150 minuter 17,5 timmar på en vecka. En ökning med tio 

minuter innebär en ökning med en timme och tio minuter under loppet av en vecka. Ökande 

värden tolkas som tecken på ett minskande aktivitetstempo, såväl som en indikator på minskad 

objektiv levnadstakt. På motsvarande vis tolkas minskande mätvärden som tecken på ökning 

av aktivitetstempo och objektiv levnadstakt. Hypotesen som har härletts ur frågeställningen om 

aktivitetstempo är att det skett en minskning. 
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5.2.1 Deskriptiv statistik aktivitetstempo 

Figur 2 visar att den övergripande utvecklingen av den genomsnittliga tiden som 

stickprovspopulationen dagligen spenderar på måltider och måltidsförberedelser genomgick en 

initial ökning 1965–1975, varpå det succesivt minskade fram tills 1998. De undersökta 

aktiviteterna upptog 20 minuter mer av stickprovspopulationens dagliga tidsanvändning åren 

1975 jämfört med 1965. Det är en ökning på strax under två och en halv timme i veckan. Åren 

1975 spenderades i genomsnitt 167 minuter dagligen på måltider och måltidsförberedelser och 

är därmed stickprovets högsta genomsnitt för hela den undersökta perioden. Därefter, från 1975 

till 1985, minskade värdet återigen med drygt cirka 10 minuter. Det uppmätta medelvärdet 

minskade sedan med ytterligare 6 minuter år 1998 till 152 minuter. Värdet 1998 har dock en 

avvikande hög varians.  

 

Figur 2 

Genomsnittligt antal minuter ”måltider” + ”måltidsförberedelser” per dygn (1965–1998) 

(Proxy: Aktivitetstempo) 

 

 

Kommentar. I figuren presenteras det genomsnittliga antalet minuter som respondenter i 

tidsdagboksundersökningarna 1965–1998 har registrerat aktiviteterna ”att äta” och ”förbereda 

/ plocka undan mat”. Detta mått utgör studiens proxy för aktivitetstempo. En ökning i figuren 

representerar ett minskat aktivitetstempo, och vice versa. Värdena är baserade på viktade data.  

KI 95% 
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Följande figur (3) visar att proxyn för aktivitetstempo åren 2003–2019 förblir fortsatt stabil. 

De största avvikelserna är de två topparna runt 2009 och 2013.  

 

Figur 3 

Genomsnittligt antal minuter ”måltider” + ”måltidsförberedelser” per dygn, 2003–2019 

(Proxy: Aktivitetstempo) 

 

 

Kommentar. I figuren presenteras det genomsnittliga antalet minuter som respondenter i 

tidsdagboksundersökningarna 2003–2019 har registrerat aktiviteterna ”att äta” och 

”förbereda/plocka undan mat”. Detta utgör proxyvariabeln för aktivitetstempo. En ökning i 

figuren representerar ett minskat aktivitetstempo, och vice versa. Värdena är baserade på 

viktade data. 

 

5.2.2 T-test och regressioner aktivitetstempo 

Att döma av regressionsanalysen finns det en statistiskt signifikant (men liten) negativ 

förändringstrend för perioden 1965–1998 (se Tabell 3). Det betyder att det genomsnittliga 

antalet minuter som stickprovspopulationen spenderar på måltider och måltidsförberedelser 

under en vecka minskar med i genomsnitt en dryg halvminut för varje år som går. Detta ger 

belägg för att förkasta nollhypotesen och behålla urpsrungshypotesen – att det skett en 
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minskning. Dock erhölls betakoefficienten β = 0,145 för perioden 2003–2019, vilken pekar i 

motsatt riktning. T-testerna visar att medelvärdesskillnaden för åren 1965 och 1975 är 

statistiskt signifikant på <,001-nivån, skillnaden för åren 1975 och 1985 är statistiskt 

signifikant på <,01-nivån, och att motsvarande skillnad för åren 1985 och 1998 inte är statistiskt 

signifikant. 

 

Tabell 3 

Betakoefficient samt t-värden för Aktivitetstempo 

Undersökt period β Oberoende t-test 

1965–1998 -0,092**  

2003–2019 0,145  

1965–1975  6,48** 

1975–1985  -2,95* 

1985–1998  -1,27 

Kommentar. Referenskategorin för respektive t-test är det tidigare av de två jämförda årtalen. 

Värdena är baserade på viktade data. 

*Sig.< ,01 

**Sig. < ,001 

 

5.3 Pausmängd 

Pausmängd analyseras genom att beräkna det genomsnittliga antalet minuter för aktiviteten ”att 

göra ingenting” i stickprovsurvalet från perioden 1965–1998. Två saker som kan underlätta 

tolkningen av resultaten är att ett genomsnitt på 10 minuter daglig tillägnelse åt aktiviteten 

motsvarar en timme och tio minuter över en vecka, samt att merparten av 

undersökningsdeltagarna inte rapporterade denna aktivitet. Det sistnämnda sänker det 

uppmätta medelvärdet avsevärt och behandlas mer i nästkommande avsnitt. Historiska 

ökningar i detta värde tolkas signalera ökad pausmängd och indikera en minskad objektiv 

levnadstakt. Hypotesen som har formulerats utifrån frågeställningen om pausmängd är att det 

skett en minskning för undersökningsperioden. 

5.3.1 Deskriptiv statistik pausmängd 

Figur 4 visar på en övergripande trend där sticksprovspopulationens genomsnittliga antal 

minuter spenderat på “att göra ingenting” succesivt ökat från 1965 till 1998, med undantag för 

utvecklingen 1975 till 1985 då det skedde avvikande minskning. Genomsnittet 1965 var 4 
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minuter, och ökade till ca 10 minuter 1975 för att därefter minska till drygt 7 minuter 1985 och 

slutligen öka till ca 15 minuter åren 1998. Tre särskilt intressanta slutsatser från tabellen är den 

övergripande trenden av en tredubblad utveckling, den avvikande utvecklingen perioden 1975–

1985, samt en avvikande hög varians år 1998. 

 

Figur 4 

Genomsnittligt antal minuter ”att göra ingenting” per dygn, 1965–1998 (Proxy: Pausmängd) 

 

 

Kommentar. I figuren presenteras det genomsnittliga antalet minuter som respondenter i 

tidsdagboksundersökningarna 1965–1998 har registrerat aktiviteterna ”att göra 

ingenting/slappna av/tänka”. Detta utgör proxyvariabeln för pausmängd. Värdena är baserade 

på viktade data. KI 95%. 

 

Figur 5 illustrerar samma sak som Figur 4 med skillnaden att denna beskriver enbart det 

genomsnittliga antalet minuter per dygn som de respondenter vilka har registrerat fler än noll 

minuter av aktiviteten ”att göra ingenting”, spenderar på sagd aktivitet. Samma 

utvecklingsmönster utspelar sig där, med den stora skillnaden att antalet minuter är avsevärt 

högre. Bland de som ”gör ingenting” har medelvärdet ökat från 40 minuter dagligen (fyra och 

en halv timme på en vecka) till 90 minuter (tio och en halv timme på en vecka). 
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Figur 5 

Genomsnittligt antal minuter ”att göra ingenting” per dygn bland de som utförde aktiviteten, 

1965–1998 (Proxy: Pausmängd)  

 

 
Kommentar. I figuren presenteras det genomsnittliga antalet minuter som respondenter som har 

registrerat att de har utfört aktiviteten ”att göra ingenting/slappna av/tänka” i 

tidsdagboksundersökningarna 1965–1998 i genomsnitt spenderar på den sagda aktiviteten. 

Värdena är baserade på viktade data. KI 95%. 

 

Figur 6 visar att proxyn åren 2003–2019 sjönk tydligt runt 2008, men att den generella trenden 

om ökning som uppdagas i data 1965–1998 i övrigt återfinns även denna period.  
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Figur 6 

Genomsnittligt antal minuter ”att göra ingenting” per dygn, 2003–2019 (Proxy: Pausmängd) 

 

 

Kommentar. I figuren presenteras det genomsnittliga antalet minuter som respondenter i 

tidsdagboksundersökningarna 2003-2019 har registrerat aktiviteterna ”att göra 

ingenting/slappna av/tänka”. Detta utgör proxyvariabeln för pausmängd. Värdena är baserade 

på viktade data. 

 

5.3.2 T-test och regressioner pausmängd 

Tabell 4 visar att regressionen för perioden 1965-1998 gav betakoefficienten β = 0,22 (se Tabell 

4), vilket innebär att det genomsnittliga antalet minuter som stickprovspopulationen spenderar 

på aktiviteten ”att göra ingenting” under en vecka i genomsnitt ökar med 1,54 minuter för varje 

år som går. Det ger anledning att behålla nollhypotesen, och att regressionen inte ger belägg 

för urspsrungshypotesen – att det skett en minskning i pausmängd. Denna positiva trend 

återfinns i regressionen på data 2003-2019 (β = 0,14). 
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Tabell 4 

Betakoefficient samt t-värden för Pausmängd 

 β Oberoende t-test 

1965–1998 0,220**  

2003–2019 0,014  

1965–1975  8,67** 

1975–1985  -4,17** 

1985–1998  4,78** 

Kommentar. Referenskategorin för respektive t-test är det tidigare av de två jämförda årtalen. 

Värdena är baserade på viktade data. 

*Sig.< ,01 

**Sig. < ,001 

 

6. Diskussion  

Diskussionen inleds med en kort påminnelse om studiens frågeställningar och de hypoteser 

som leds därur. Därefter redovisas hur resultatet besvarar frågeställningarna. För att sedan 

nyansera resultaten förs en diskussion kring lämpligheten med den metod som använts samt 

metodvalens påverkan på studiens reliabilitet och validitet. Det som återstår är att koppla 

resultaten till det mer övergripande syftet samt forskningsproblemet som denna uppsats är 

grundad på och slutligen presentera den framtida forskning som föreliggande studie visar är av 

intresse för forskningsfältet.  

6.1 Resultatens besvarande av frågeställningarna 

Med grund i teorin som menar att det accelererande samhället ställer krav på människor att 

accelerera sin objektiva levnadstakt genom tre levnadstaktshöjande handlingsstrategier, 

formulerades följande huvudfrågeställning och tre delfrågeställningar.  

 

• Hur förhåller sig accelerationsteorins påstående att levnadstakten har ökat historiskt, 

till vad som står att finna i tidsanvändningsdata från USA 1965–1998? 

 

Denna besvaras genom att utreda följande tre delfrågor: 
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1) Hur har omfattningen av multitasking i USA:s befolkning förändrats mellan åren 1965 

och 1998?  

2) Hur har aktivitetstempot förändrats i USA:s befolkning mellan åren 1965 och 1998?  

3) Hur har mängden pauser och dödtid förändrats i USA:s befolkning mellan åren 1965 

och 1998?  

 

Vidare konstruerades följande tre hypoteser: 

 

H1: Det har inom USA:s befolkning skett en ökning av mängden multitasking åren 

1965–1998.  

 

H2: Det har inom USA:s befolkning skett en ökning av aktivitetstempo åren 1965–1998. 

 

H3: Det har inom den USA:s befolkning skett en minskning av mängden pauser åren 

1965–1998. 

 

Resultatets besvarande av dessa frågeställningar och dess hypoteser följer nu en i taget.  

6.1.1 Multitasking 

Frågeställningen som resultaten för multitasking ämnade besvara är: Hur har USA:s 

befolknings multitaskingmängd förändrats mellan åren 1965 och 1998? För multitasking 

erhölls en regressionslinje (p < ,001) som visar att andelen multitaskingaktivitet av 24 timmar 

i USA:s befolkning ökar med 0,5% för varje år som går; ett resultat som stödjer vår hypotes att 

multitasking har blivit vanligare. Det stämmer överens med medelvärdesutvecklingen för 

samma variabel som vittnar om en knapp ökning från 19% multitasking av den totala 

aktivitetstiden år 1965 till 32% år 1998. Endast för åren 1985 till 1998 erhölls ett t-värde som 

inte bekräftade en signifikant medelvärdesskillnad. Det indikerar att den sagda 

utvecklingstrenden upphörde perioden 1985–1998. Vilket således innebär att det ej finns skäl 

att förkasta hypotesen H1.  Svaret på frågeställningen blir sammanfattningsvis att mängden 

multitasking bland USA:s befolkning har genomgått en nästan fördubbling mellan åren 1965 

och 1985, men att den snabba utvecklingen efter 1980-talet har stannat av. Resultatet stämmer 

därtill väl överens med tidigare forskning som hittat fördubblingar av mängden multitasking i 

USA genom att studera tidsanvändningsdata (Bianchi et al., 2007, s. 100). 
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6.1.2 Aktivitetstempo  

Resultaten från motsvarande tester av aktivitetstempo är lite mer komplexa att tolka. 

Frågeställningen lyder: Hur har USA:s befolknings aktivitetstempo förändrats mellan åren 

1965 och 1998? Den erhållna regressionen är signifikant, även om lutningskoefficienten (β65-

98 = -0,0982) är liten. T-test85-95 är inte statistiskt signifikant och medelvärdesutvecklingen 

1965–1975 går tydligt mot den generella trenden. Regressionskoefficienten signalerar likväl 

att det genomsnittliga antalet minuter som befolkningen i USA spenderar på måltider och 

måltidsförberedelser minskar med en tiondels minut för varje år som går. Det ger belägg för att 

behålla den andra hypotesen, H2, och således belägg för att teorins påstående att 

aktivitetstempot har ökat är korrekt. Värt att nämna är att n-värdet i genomförda statistiska 

analyser är så pass stort att signifikanta skillnader är förväntade oavsett storleken på de 

samband de beskriver. När storleken på regressionskoefficienten är så pass liten och analysen 

baseras på stora datamängder så kommer även små effekter vara signifikanta.  

 

Då de andra värdena som framtagits för åren 1965–1998 är tvetydiga kan vi här vända oss till 

ATUS-data som komplement för tolkningen. Medelvärdesutvecklingen under denna period 

(β03-19 = 0,145) pekar på den motsatta trenden och skapar ytterligare tvetydighet för utläsningen 

av hypotestestet. Om i stället både regressionen 1965–1998 och den från 2003–2019 bygger på 

de sanna medelvärdena hos respektive målpopulation har det i så fall skett ett trendbrott. Inom 

ramen för accelerationsteorin skulle detta innebära en uppstanning av accelerationen av den 

objektiva levnadstakten sedan millenniumskiftet. Detta motsäger dock inte teorin, som menar 

att ökningen av levnadstakt inte sker linjärt, utan att det förekommer toppar och dalar (se avsnitt 

2). Utifrån dessa resultat blir det korta svaret på frågeställningen att aktivitetstempot bland 

USA:s befolkning, åren 1965–1998, har ökat sedan någon gång runt 1975.  

6.1.3 Pausmängd    

Den frågeställning som resultaten för undersökningsvariabeln pausmängd avser att besvara 

lyder: Hur har USA:s befolknings pausmängd förändrats mellan åren 1965 och 1998? 

Resultaten för undersökningsvariabeln pausmängd är kanske de som tydligast motsäger 

accelerationsteorins påståenden. Regressionskoefficienten (β65-98 = 0,220) pekar på en stark 

ökning i pausmängd. Det ger anledning att behålla nollhypotesen, som säger att det inte skett 

en minskning. T-testerna visar att det inte skett en statistiskt signifikant ökning av medelvärdet 

åren 1965–1975, men att det för samtliga andra år var statistiskt signifikanta skillnader. 
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Regressionen på de medelvärden som baseras på datainsamlingarna 2003–2019 vittnar om en 

likartad trend (β03-19 = 0,0142). Samtliga mätvärden stämmer väl överens med 

hypotestestningen som var baserad på regressionen. Sett till sin helhet tycks alltså svaret på 

frågeställningen vara att pausmängden bland USA:s befolkning åren 1965–1998 har genomgått 

en tydlig ökning. 

6.1.4 Den övergripande frågeställningen  

Accelerationsteorin säger att den ökande levnadstakten kan bekräftas med att multitasking och 

aktivitetstempo ökar och pausmängd minskar. Svaret på den övergripande frågeställningen kan 

sammanfattas till att det finns stöd i tidsdagboksdata för att det skett en historisk ökning av 

multitasking bland USA:s befolkning, åren 1965–1998. Motsvarande påstående om ett ökande 

aktivitetstempo finner stöd i samma data, även om resultaten innehåller tvetydigheter. Sist men 

inte minst kan det konstateras att det i dessa data råder en tydlig avsaknad på belägg för 

accelerationsteorins påstående att pausmängden har minskat. Med viss risk för återupprepning 

finns det alltså stöd i tidsdagboksdata från USA 1965–1998 för att levnadstakten har ökat, om 

man utgår från de två indikatorerna multitasking och aktivitetstempo. Utgår man däremot från 

indikatorn pausmängd saknas belägg för uppfattningen att levnadstakten ökat.  

 

Som med många frågor är svaret helt enkelt komplext. För att fördjupa förståelsen besvarandet 

av frågeställningarna är det nu dags att diskutera hur resultaten förhåller sig till den använda 

metodansatsen.  

6.2 Diskussion kring metodansatsen i relation till resultaten 

Då denna studie har tagit sig an något så omfattande som handlingar och dess tempo i hela 

USA finns det otaliga metodmässiga överväganden att diskutera. Följande avsnitt är avgränsat 

till de som vi anser har högst relevans för tolkningen av resultaten.  

 

Uppmätningarna av samtliga variabler år 1998 hade avsevärt högre varians än åren 1965–1985. 

En tänkbar förklaring är att detta orsakades av en plötsligt ökad spridning i befolkningens reella 

tidsanvändningsvanor; men då vi inte stött på någon tidigare forskning som ger belägg för 

denna förklaring tycks detta osannolikt. Desto mer troligt är att denna förhöjda varians år 1998 

är en konsekvens av hur datainsamlingen gick till, mer specifikt beror det rimligtvis på 

skillnaden i stickprovsstorlek. Antalet tidsdagböcker i den data som vår studie använder från 
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1998 var hälften så stort som antalet för det år med näst minst. Detta medför vanligtvis större 

spridning. Det skapar större osäkerhetsintervall vid bestämmandet av målpopulationens sanna 

medelvärde, vilket oundgängligen påverkar reliabiliteten i de resultat som baseras på detta. Då 

den uppmätta variationen inte är allt för stor argumenterar vi ändå att denna del av materialet 

har en tillräckligt hög reliabilitet.  

 

Något som tyder på den ovannämnda studiens tillräckliga reliabilitet, och även att resterande 

förfarande når en hög reliabilitet är att vår studies resultatvärden för två variabler är i linje med 

tidigare undersökningars resultat. Som exempel konstaterar Bianchi et al. (2007, s. 100) att 

mängden multitasking hos den amerikanska befolkningen nästan tvådubblades under perioden 

1960–2000. Våra mätningar visar på ett liknande resultat. Även Robinson och Godbeys (1999, 

s. 321) resultat, att tid spenderad på måltider och måltidsförberedelser under perioden 1965–

1985 minskat med drygt två timmar per vecka, är lik vår studies resultat på en och en halv 

timme under samma period. Detta stämmer överens med mer omfattande studier på respektive 

områden och visar att vi genom vårt val av metod och material lyckats uppnå en god reliabilitet.  

 

Avslutningsvis vill vi diskutera operationaliseringen av aktivitetstempo. Det är den variabel 

som har visat sig vara svårast att finna en operationalisering för med god validitet. Den valda 

operationaliseringen – det genomsnittliga antalet minuter per dygn som 

stickprovspopulationen spenderar på att äta, dricka, samt förbereda mat och dryck – uppmäter 

endast lokala förändringar i aktivitetstempo och inte totala ökningar (se avsnitt 4.4.2 och jfr.  

avsnitt 3.4.1). Med detta menas att resultaten som utgår från denna kan visa att måltider och 

måltidsförberedelser genomförs med ökande hastighet men inte att aktivitetstempo i sin helhet 

gör det. Vi valde denna som en proxy för aktivitetstempo eftersom den tillåter oss att utesluta 

att eventuella förändringar som beror på en förändring i aktivitetsoutput och därmed orsakas 

av ett förändrat aktivitetstempo. I tidigare forskning som har diskuterat det empiriska testandet 

av den objektiva levnadstakten har bägge dessa två avväganden lyfts fram som viktiga. Ett 

alternativ till denna operationalisering som vi övervägde att använda var det genomsnittliga 

antalet aktivitetsepisoder per dygn. Hade aktivitetstempo i stället operationaliserats på detta 

vis skulle det skapa en omvänd situation där måttet skulle baseras på helheten av aktiviteter, 

samtidigt som det vore omöjligt att avgöra om påfunna skillnader orsakas av historiskt 

skiftande aktivitetstempo eller aktivitetsoutput. Även här är alltså fallet att operationaliseringen 
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fyller sin funktion, det är en proxy som pekar på att det finns mer att utforska, men det är inte 

en fullgod operationalisering.   

 

6.3 Återkoppling till tidigare forskning, forskningsproblemet, och vår studies syfte  

Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra till forskningsdiskussionen kring det 

vetenskapliga förankrandet av accelerationsteorin, genom att testa teorins påståenden om den 

historiska utvecklingen av levnadstakt. Det sagda syftet är härlett från litteraturöversikten som 

visade att det i och runtomkring den vetenskapliga tidskriften Time & Society har försiggått en 

debatt om den vetenskapliga statusen hos teorin om social acceleration. Den ena sidan ställer 

ett empiristiskt krav på fler hypotestestande empiriska undersökningar av teorins anspråk, 

medan den andra sidan, med vissa av teorins upphovsmän, avvärjer från förhastade 

avfärdanden av teori i avsaknad av empiriska belägg. I fallet med levnadstakt emanerade det 

först i en våg av studier som utfärdade just sådana empiriska tester av teorin, och nyligen också 

kritik mot den empiristiska sidan i diskussionen som visar på brister i sin teoretiska förankring. 

Forskningsproblemet är snarare det vetenskapliga förankrande av accelerationsteorin generellt, 

och begreppet objektiv levnadstakt i synnerhet. Mer exakt konkluderades ett behov av att 

etablera en metod som på ett sammanhängande sätt förenar empiriska belägg med en precis 

användning av de teoretiska begreppen utifrån en hypotestestande ansats.  

 

Vår studie uppfyller sitt syfte att bidra till denna debatt på flera sätt. Till att börja med visar de 

resultat som har erhållits att det finns belägg i tidsdagboksdata för att två av objektiv 

levnadstakts indikatorer kan konstateras ha utvecklats i linje med vad som påstås av 

accelerationsteorin – multitasking och aktivitetstempo. 

 

Resultatens mest intressanta bidrag till accelerationsdebatten tycks vara den del som behandlar 

pausmängd. Givet att teorin har rätt i att pausmängd indikerar levnadstakt, samt att den valda 

operationaliseringen är okej, indikerar resultaten för pausmängd att levnadstakten utvecklats i 

motsatta riktning jämfört med vad som påstås av teorin. Vår studies resultat ligger i stället i 

linje med Papastefanou och Zajchowskis (2016) resultat som visar på att människor spenderar 

allt mer tid på shopping i detta påstådda accelerationssamhälle – även om den 

operationalisering de använder i avsnitt 3.4 påpekas vara olämpad för uttalanaden om 

levnadstakt. 
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Att resultaten går emot accelerationsteorins prediktioner kan givetvis bero på felaktigheter som 

uppstått genom de brister i resultatens reliabilitet och validitet som lyfts genom texten, men det 

är också möjligt att det indikerar något om själva undersökningsvariabeln pausmängd och dess 

plats i accelerationsteorin. Eller så är det bägge. Det är nämligen möjligt att pausmängd borde 

definieras som en stund av återhämtning, snarare än den definition som vår studie har använt, 

det vill säga aktiviteter som inte genererar någon output. Resultaten för de övriga två 

undersökningsvariablerna indikerar trots allt att levnadstakten har ökat (se avsnitt 5.1 & 5.2), 

och vi vet sedan litteraturöversikten att även levnadstaktens subjektiva parametrar har ökat. 

Det är definitivt tänkbart att behovet av återhämtning har ökat och således också 

tidsanvändningen för återhämtande aktiviteter. Om man i stället kontextualiserar pauser och 

dödtid som återhämtande aktiviteter, tycks det logiskt att pausmängden i moderniserande 

länder skulle öka med tiden – inte minska som accelerationsteorin påstår. De erhållna resultaten 

i vår studie ligger i linje med en denna konceptualisering, då de säger att det skett en tydlig 

ökning.  

 

Så hur vet vi vilken tolkning av pausmängdsresultaten som är korrekt? Beror det på brister i 

validiteten/reliabiliteten, eller reflekterar det något om teorin? Att de övriga två 

undersökningsvariablerna är baserade på samma data som pausmängd, pekar mot att det 

avvikande pausmängdresultatet inte beror på vare sig den statistiska analysmetoden, 

materialvalet eller dataurvalet. Då återstår bara den valda operationaliseringen för pausmängd. 

Men att det skulle vara en felaktig operationalisering är högst osannolik i och med att den 

teoretiska definition som det ämnar fånga är just att göra ingenting, och vi har använt den i data 

kodade aktiviteten ”att göra ingenting”. Sammantaget argumenterar vi därför att de 

prediktionsstridiga resultaten faktiskt beror på att teorin inte nog har beaktat att pauser i sig är 

en strategi som människor använder för att hantera den intensifiering av sinneslivet och ökande 

tidsbrist som följer av den sociala accelerationen.  

 

Utöver resultatens bidrag till forskningsdiskussionen om accelerationsteorins empiriska 

fastställande, har även litteraturöversikten i sig bidragit med åtminstone två saker till denna 

diskussion. Dels utgör den en början på en mer djupgående litteraturöversikt på just 

fastställandet av accelerationsteorins vetenskapliga status, dels illustrerar den flera 
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problematiska sätt som teorin har använts på, där den med störst innebörd är att objektiv och 

subjektiv levnadstakt har förväxlats i viss tidigare forskning.  

6.4 Förslag på framtida forskning och övergripande lärdomar 

Denna studie visar på vikten av fortsatt forskning för att empiriskt förankra teorin om social 

acceleration – som startade i och med Wajcman-Hassan-debatten. Det skulle vara väldigt 

intressant om framtida undersökningar skulle framställa tidsseriedata som bygger på Bergener 

och Santarius (2021) nyligen framtagna levnadstaktsindikator. Detta skulle utgöra ett stort 

metodmässigt framsteg och hade förbättrat villkoren för det framtida studiet av 

levnadstaktsutveckling avsevärt. Då det i samband med vår studie blivit tydligt att 

tidsdagboksdata innehåller en uppsjö med levnadstaktsinformation, anser vi att framtida studier 

– tills dess det finns data utifrån denna levnadstaktsindikator – som ämnar ytterligare fördjupa 

förståelsen för den historiska utvecklingen av levnadstakt med fördel kan utgå från 

tidsdagböcker. Det vore särskilt intressant att replikera vår studie med mer kraftfulla statistiska 

tidsseriemodeller.  

 

Emedan några enstaka studier jämfört levnadstakten i olika länder så behövs också mer 

forskning som testar huruvida teorins påståenden stämmer för samtliga samhällsgrupper inom 

dessa länder. Det är inte omöjligt att accelerationsprocesserna påverkar vissa samhällsskikt mer 

än andra. Även ytterligare studier som fortsätter den diskussion vi har påbörjat kring hur man 

borde förstå pausstrategins roll i accelerationsteori vore intressanta. Detta då våra resultat visar 

att pausmängd utvecklas i motsatt riktning mot vad teorin och dess prediktioner säger, men det 

behövs säkerställas och testas med andra operationaliseringar. Om dessa studier bekräftar de 

resultat som erhållits i vår studie ger det anledning till att ompröva hur man ska förstå pauser i 

en teori som beskriver att såväl världen som det individuella livet går allt fortare. 

 

Som avslutning vill vi författare lyfta hur denna studie illustrerar något om forskningens 

relation till det uppenbara. Accelerationsteorins explosionsartade popularisering beror 

sannolikt på att den sätter ord på något som vi alla vet med oss är sant. Det är det som är den 

narrativa karaktären som Wajcman ger teorin när hon kallar den sci-fi. Det i sig är inget dåligt 

för dess status som kunskap eller sanning – det talar ju för teorin snarare än emot den! Vår 

studie visar att vetenskapens skeptiska tradition, genom att sakta ned bandet och fråga ”exakt 

hur menar du? Och exakt vilka är dina belägg?”, kan synliggöra intressanta och oförutsedda 
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aspekter av detta vi alla redan tror oss veta. Det är en av anledningarna till att solida empiriska 

tester behövs för samhällsvetenskapens kunskapsbärande teoribildningar. I det specifika fallet 

med föreliggande studie resulterade det i ett konstaterande att projektet att testa 

accelerationsteorins giltighet ännu inte är i mål, och att vissa av dess beskrivningar om hur 

människor hanterar den ökande levnadstakten potentiellt behöver omarbetas. När tiden är inne 

och de empiriska beläggen är på plats ser vi fram emot att teorin inte längre benämns av dess 

kritiker som science fiction.  
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Bilaga 1 – Litteraturgenomgång 

 

Tabell över samtliga artiklar och böcker som utgör litteraturgenomgången. 

 

 

Författare Titel År

Levnad

stakt, ej 

Rosa

Levnad

stakt, 

Rosa 

Empiri 

relevant  

för obj. 

lev.

Testar 

levnadstakt 

utifrån soc. 

acc.

Del 1 - Artiklar

Amato

The Effects of Urbanization on 

Interpersonal Behavior: Field Studies in 

Papua New Guinea

1983 x x

Andorka Time budgets and their use. 1987

McLoughlin Time flies when you're having phone 2016

Bauman et al.
A short history of time use research; 

implications for public health
2019

Becker  A Theory of the Allocation of Time. 1965

Bianchi

Gender Differences in the Quantity and 

Quality of Free Time: The U.S. 

Experience

2003 x

Bluedorn & Denhardt Time and Organizations 1988 x

Bornstein & Bornstein The pace of life 1976 x x

Bornstein, The pace of life: Revisited 1978 x x

Bowman et al.

A Cross-Cultural Comparison of Media 

Multitasking in American and Malaysian 

College Students

2014 x

Buddeberg & 

Hornberg
Schooling in times of acceleration 2017 x x

Chesley
Assessments of Work Effectiveness, 

Workload, and Pace of Life
2009 x x

Chesley

Technology use and Employee 

Assessments of Work Effectiveness, 

Workload, and Pace of Life

2010 x x
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Drevon et al.

Dealing with Daily Rhythms: Families’ 

Strategies to Tackle Chronic Time 

Pressure

2020 x

Kurmus

Sociological analysis of time pressure 

and sleep under the current working 

conditions of capitalism: a case study on 

white-collar workers in İstanbul

2017

Felstead et al. 

The shifting locations of work: New 

statistical evidence on the spaces and 

places of employment. 

2005

French
The Mental Health Implications of 

Social Acceleration on Canadian Youth
2022 x

Garhammer Time Pressure in Modern Germany 1998

Garhammer Pace of Life and Enjoyment of life 2002 x x x

Gershuny
Veblen in Reverse: Evidence from the 

Multinational Time-Use Archive
2009

Glorieux et. al.

In Search of the Harried Leisure Class 

in Contemporary Society: Time-Use 

Surveys and Patterns of Leisure Time 

2010 x

Hamermesh Not Enough Time? 2014 x

Hassan

Social acceleration and the network 

effect: a defence of social ‘science 

fiction’ and network determinism

2010 x

Jex & Elacqua

Time management as a moderator of 

relations between stressors and 

employee strain

2010 x

Levine & norenzayan The pace of life in 31 countries 1999 x x

Levine
Pace of Life, Punctuality, and Coronary 

Heart Disease in Six Countries
1984 x x

Levine et. al.
The Type A city: Coronary heart 

disease and the pace of life
1989 x x

Levy DM

No time to think: Reflections on 

information technology on contemplative 

scholarship.

2007 x

Lorenz-Spreen et al. 
Accelerating dynamics of collective 

attention
2019 x x



63 

 

 

 

Madsen & Kousikouri Putting time first 2019 x

Manohka

Covid-19: Teleworking, Surveillance 

and 24/7 Work. Some Reflexions on 

the Expected Growth of Remote Work 

After the Pandemic

2020

Merton
Social Time: Methodological and 

functional analysis
1937

Milgram The experience of living in cities. 1970 x x

Müller

Racing for What? Anticipation and 

acceleration in the work and career 

practices of academic life science 

2014 x x

Natanson George H. Mead's Metaphysic of Time 1953

Osborne Marx and the philosophy of time 2070

Perlow
The Time Famine: Toward a Sociology 

of Work Time
1999

Robinson
The validity and reliability of diaries 

versus alternative time use measures
1985 x

Robinson American's use of time. 1985

Rosa

From Work-Life to Work-Age 

Balance? Acceleration, Alienation, and 

Appropriation at the Workplace

2014 x x

Rospigliosi & Raza-

Mejia

Accelerated modernity: What are the 

social media stories undergraduate 

students engage with?

2021

Savilla et al.
Leisure Inequality in the United States: 

1965–2003
2012

Schönek

Europeans’ work and life – out of 

balance? An empirical test of 

assumptions from the “acceleration 

2018

Sharma
In the Meantime: Temporality and 

Cultural Politics
2014

Southerton
Time Pressure: Innovation, Acceleration 

and the Speeding-Up of Everyday Life
2020 x

Stebbins Casual leisure: A conceptual statement. 1997
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Stebbins
Leisure’s legacy: challenging the 

common sense view. 
2017

Stieger et al.

Can smartphones be used to bring 

computer-based tasks from the lab to 

the field? A mobile experience-sampling 

method study about the pace of life

2018

Sugarman & Thrift
Neoliberalism and the Psychology of 

Time
2017 x

Sullivan

Cultural voraciousness − A new 

measure of the pace of leisure in a 

context of 'harriedness

2007 x x

Sullivan & Katz-Gerro
The Omnivore Thesis Revisited: 

Voracious Cultural Consumers
2007 x

Summel et al.

A cultural comparison of mindfulness 

and student performance: Evidence 

from university students in five countries

2021

Susen

The Resonance of Resonance: Critical 

Theory as a Sociology of World-

Relations?

2020

Szalai

The use of time: Daily activities of urban 

and suburban populations in twelve 

countries

1972

Szalai
Trends in comparative time-budget 

research
1966

Vostal

Speed kills, speed thrills: constraining 

and enabling accelerations in academic 

work-life

2015 x x

Wajcman
Life in the fast lane? Towards a 

sociology of technology and time
2008 x x

Wajcman

Further reflections on the sociology of 

technology and time: A response to 

Hassan

2010 x x

Wajcman
Pressed for time: The digital 

transformation of everyday life
2016 x x

Del 1  - Böcker

Bianchi et al.
The Changing Rhythms of American 

Family Life
2006 x

Bianchi et al.
Tyranny of the moment: fast and slow 

time in the information age
2001 x

Fuehrer

Om tidens värde: en sociologisk studie 

av senmodernitetens temporala 

livsvärldar

2011 x
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Goodin Discretionary time 2008 x

Hallowell

CrazyBusy: Overstretched, 

overbooked, And about to Snap! 

Strategies for handling your fast paced 

2007 x

Harvey et al. Time Use research in the social sciences 2002

Hassan
Empires of Speed: Time and the 

Acceleration of Politics and Society
2009 x

Hochschild The Time Bind 2003 x

Levine

A geography of time: The temporal 

misadventures of a social psychologist, 

or how every culture keeps time just a 

1997 x

Linder The harried leisure class 1970 x

Luckman The Construction of Time 1993

Mayer & Know
Pace of life and quality of life: the slow 

city charter
2009 x

Mead The philosophy of the present 1932

Parsons The Social System 1951

Robinson & Godbey
Time for life: the surprising ways 

Americans use their time
1999 x

Rosa & Schuermann High speed society: 2008 x

Rosa
Social Acceleration: a new theory of 

modernity
2013 x x

Salazar Pacing mobilities 2020

Schor The Overworked American. 1991

Simmel Storsstäderna och det andliga livet 1903 x x

Urry
Sociology Beyond Societies: Mobilities 

for the Twenty-first Century
2000
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Vihalemm Researching estonian transformation 2020

Wajcman
Pressed for Time: The Acceleration of 

Life in Digital Capitalism
2015 x

Young The rythms of society 1988

Del 2 -               

Time & Society

Armstrong
The cell and the corridor: Imprisonment 

as waiting, and waiting as mobile
2015 x

Atkinson
Time for Bourdieu: Insights and 

oversights
2018

Bailey Waiting in organisations 2017 x

Bergener & Santarius

A pace of life indicator. Development 

and validation of a General Acceleration 

Scale

2021 x x x

Bergmann

The Problem of Time in Sociology: An 

Overview of the Literature on the State 

of Theory and Research on the 

`Sociology of Time', 1900-82

1992

Bó
Beyond the time bind: Gender inequality 

and the tempo of life in 87 countries
2020 x x

Coffé
Time use among New Zealand 

Members of Parliament
2015 x x

Foster

‘Doing the Wait’: An exploration into 

the waiting experiences of prisoners’ 

families

2016 x

Gasparini On waiting 1995 x

Hassan 1972-2022 2022 x

Hsu

The sociology of sleep and the measure 

of social acceleration: A rejoinder to 

Hsu

2014 x x x

Jordheim & Ytreberg
After supersynchronisation: How media 

synchronise the social
2021 x

Kenyon
Internet use and time use: the 

importance of multitasking
2008 x x
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Kubicek et al.

Acceleration in the care of older adults: 

new demands as predictors of 

employee burnout and engagement

2012 x

Larsson & Sanne
Self-help Books on Avoiding Time 

Shortage
2005 x

Liang Enjoyable queuing and waiting time 2017

Liu & Widener

Who's Cooking Tonight? ? A time-use 

study of coupled adults in Toronto, 

Canada 

2022 x

Menzies

Emotional Responses to the Speed, 

Frequency and Timing of Organizational 

Change

2007 x

Morello Sicilian time 1997 x x

Muzzetto Time and meaning in alfred schütz 2006

Neustadter
Beat the Clock: The Mid-20th-Century 

Protest against the Reification of Time
1992

Nowotny
Time and social thoery: toweards a 

social theory of time
1992

Paiva et al.
The pace of life and temporal resources 

in a neighborhood of an edge city
2016 x x

Papastefanou & 

Zajchowski

Time for Shopping - social change of 

time us for shopping activities 1990-

2012

2016 x x

Parkins
Out of Time: Fast Subjects and Slow 

Living
2004 x

Scaff
The Mind of the Modernist: Simmel on 

time
2005 x

Schir-Wise
Disciplined freedom: The productive self 

and conspicuous busyness in “free” time
2018 x x

Schor
Time, Labour and Consumption: Guest 

Editor's Introduction
1998

Abrahamsson

Cooking, eating and digesting: Notes on 

the emergent normativities of food and 

speeds

2014

Segre A weberian theory of time 2000
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Kommentar. Del 1 är det slutliga urvalet på litteratur efter sökning i Google Scholar med 

sökorden ””pace of life” AND ”Rosa””. Del 2 är ett urval av alla de artiklar som är relevanta 

för denna studie utifrån Wajcman-Hassan debatten från samtliga artiklar publicerade i den 

vetenskapliga tidskriften Time & Society. Utöver det inkluderas även artiklar som är refererade 

i dessa och knyter an till debatten. 

  

Shaw

Punctuality and the everyday ethics of 

time: some evidence from the mass 

observation archive

1994

Shaw
Felling a list coming on: gender and the 

pace of life
1998 x x

Smollan & sayers

Emotional Responses to the Speed, 

Frequency and Timing of Organizational 

Change

2010

Southerton

`Squeezing Time': Allocating Practices, 

Coordinating Networks and Scheduling 

Society

2003 x

Sullivan
Voracious Cultural Consumption: The 

intertwining of gender and social status
2010 x

Tabboni The idea of social time in Norbert Elias 2001

Torres

A secular acceleration: Theological 

foundations of the sociological concept 

“social acceleration”

2016 x x

Ulferts et al.

Acceleration in working life: An 

empirical test of a sociological 

framework

2013 x x x

Vostal

Academic life in the fast lane: The 

experience of time and speed in British 

academia

2014 x

Vostal Slowing down modernity: A critique 2019 x x

Ylijoki & Mäntylä
Conflicting Time Perspectives in 

Academic Work
2003 x

Zuzanek

Sunday blues: Have Sunday time use 

and its emotional connotations changed 

over the past two decades?

2013
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Bilaga 2 – Deskriptiv statistik multitasking, aktivitetstempo och pausmängd 
 

Antal observationer (n), samt medelvärde och standardavvikelse för variablerna 

multitasking, aktivitetstempo och pausmängd för samtliga undersökta år.  

  Multitasking Aktivitetstempo Pausmängd Pausmängd 

År n 

Två parallellt 

utförda aktiviteter 

[andel tid av dygn] 

Matförberedelse & 

Matkonsumtion [min]  

Göra 

ingenting 

[min] 

Göra ingenting, 

enbart de som gjort 

aktiviteten [min] 

1965 1258 ,1917 (,1327) 147,0 (84,2) 3,5 (14,5) 37,8 (31,9) 

1975 3766 ,2349 (,1521) 166,6 (110,8) 9,7 (36,6) 65,6 (73,3) 

1985 2534 ,3225 (,1617) 158,2 (111,4) 6,5 (25,4) 53,3 (53,2) 

1998 975 ,3230 (,1676) 152,4 (139,8) 14,8 (58,0) 94,9 (118,4) 

2003 16530  95,1 16,9  

2004 11042  96,2 14,8  

2005 10417  96,7 15,7  

2006 10114  96,9 15,1  

2007 9605  96,4 15,2  

2008 10028  96,5 12,8  

2009 10337  96,7 12,4  

2010 10432  99,8 14,4  

2011 9748  98,5 15,0  

2012 9682  97,4 15,2  

2013 8735  99,8 15,9  

2014 8835  97,9 14,6  

2015 8318  98,5 15,3  

2016 7796  97,7 17,0  

2017 7568  97,9 18,3  

2018 6979  97,6 17,9  

2019 6752  97,8 16,6  

Kommentar. Standardavvikelse för 1965-1998 anges inom parantes. Antalet respondenter som 

inte registrerade att de utfört aktiviteten ”att göra ingenting” var totalt 7671 av 8857.  
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Bilaga 3 – Fördelningarnas skevhet multitasking, aktivitetstempo 

pausmängd 

 

Skevhet i fördelningen av variablerna multitasking, aktivitetstempo och pausmängd åren 1965, 

1975, 1985 & 1998.  

 

 Skevhet multitasking Skevhet pausmängd Skevhet aktivitetstempo 

1965 0,7 5,9 1,0 

1975 0,7 6,7 1,4 

1985 0,8 6,8 1,7 

1998 -0,2 7,7 2,3 
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Bilaga 4 – Syntax 

För att genomföra denna studie har följande syntax använts med SPSS (v.28.0.1.0 (142)) på 

materialet som hämtats in från https://www.timeuse.org/ahtus/data (2022-10-11) samt 

https://www.bls.gov/tus/data/datafiles-0321.htm (2022-10-19). 

Inledningsvis sammanfogas de inhämtade filerna för att skapa tre datafiler.  

- 1965-2012 Aktiviteter  

- 1965-2012 Ålder 

- 2003-2021 Aktiviteter (inklusive ålder och viktning) 

Sammanfogandet sker inom AHTUS genom att alla analysenheter i filerna med avslutningen 

.hfep kombineras i den första filen och alla som avslutas med .quest i den andra. Den tredje 

filen med ATUS-data är lättare, där går det att ladda ner en fil (ATUS 2003-2021 Activity 

summary file) som redan innehåller tidsdagböcker från samtliga år.  

 

Följande syntax är strukturerad utifrån de olika levnadstaktshöjande strategierna multitasking, 

aktivitetstempo och pausmängd. Varje del utgår från de sammanfogade filerna som 

presenterats ovan.  

 

Observera att samtliga studier inom AHTUS (1965, 1975, 1985, 1992-94, 1998 & 2003-2012) 

sammanfogades i datafilerna för att möjliggöra en närmare granskning av materialet innan två 

av dem (1992-94 & 2003-2012) slutligen togs bort inför analysen. Data i AHTUS från 2003-

2012 är delar av ATUS som harmoniserats av organisation Centre for Time Use Research, men 

denna avlägsnas för att istället använda original ATUS-data då det möjliggör material från 

2003-2019.  

 

Notera att i följande kod innebär * en kommentar i koden för att underlätta förståelse av 

syntaxen. Genom att kommentera såhär vill vi underlätta för replikering då det går att klistra 

in följande syntax för att få samma resultat.  

 

Syntax – Multitasking AHTUS 1965-1998 

*Följande syntax används för att omvandla den sammanslagna datafilen med aktiviteter till den 

slutgiltiga datafilen där multitasking kan studeras.  
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*Detta sker genom flera steg. Först görs alla -9 (data not available) i main & secondary activity 

om till 0 och de delar av studier som är icke-representativa (1965 & 1998) samt lågkvalitativa 

tidsdagböcker tas bort.  

*Därefter genomförs urvalet där alla som inte är 19-65 år tas bort. *Efter det skapas ett unikt 

ID för alla individer varpå det även skapas ett episodnummer där 1 är den första aktiviteten 

som personen genomförde under dagen. *Därefter skapas en binär multitask-variabel där 0 

innebär ingen sekundär aktivitet, 1 innebär en sekundär aktivitet. *Därefter görs 

analysenheterna om från enskild aktivitet till summa av en persons aktivitet. *Sedan genomförs 

åldersurvalet <18 + >65 innan det slutligen viktas och regressionsanalys samt oberoende t-test 

utförs.  

 

 

*Detta gör om allt under 0 till 0 i huvudaktivitet & sekundär aktivitet, vilket innebär att 

i de fall där akvititeten är okänd (data not available) så ska den inte räknas med i slutliga 

analysen.  

 

RECODE main (Lowest thru 0=0). 

EXECUTE. 

 

RECODE sec (Lowest thru 0=0). 

EXECUTE. 

 

*Detta tar bort de studier samt delar av studierna som inte används. Det tar även bort de 

dagböcker som enligt AHTUS har för låg kvalitet. 

 

* ATUS 2003-2012. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 7). 

EXECUTE. 

 

*1999-2001 National Survey of Parents. 

FILTER OFF. 
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USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 8). 

EXECUTE. 

 

* AHTUS 1994-1995. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 5). 

EXECUTE. 

 

* AHTUS 1992-1994. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 4). 

EXECUTE. 

 

*1965 Jackson Sample. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 0). 

EXECUTE. 

 

* Tar bort tidsdagböcker med dålig kvalité. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (lowqual <> 1). 

EXECUTE. 

 

 

*Detta skapar en unik ID för varje aktivitet kopplad till en person genom att kombinera 

år, person-id, hushålls-id samt våg. 

*Enbart person-id räcker inte då de olika studierna använder samma person-id 

(exempelvis person-id 1 för första personen som medverkar i studien).  
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* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”year”. 

STRING YEAR_STRING (A4). 

COMPUTE YEAR_STRING = string (year,f4). 

 

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”pid”. 

STRING PID_STRING (A20). 

COMPUTE PID_STRING = string (pid,f20.0). 

 

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”hhid”. 

STRING HHID_STRING (A20). 

COMPUTE HHID_STRING = string (hhid,f20.0). 

 

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”wave”. 

STRING WAVE_STRING (A4). 

COMPUTE WAVE_STRING = string (wave,f4). 

 

*Sammanfogar de stringvariabler som skapades ovan till en unik ID. 

STRING UNIQUEID (A40). 

COMPUTE UNIQUEID = CONCAT ( ( ltrim ( YEAR_STRING ) ) , ( ltrim ( HHID_STRING ) 

) , ( ltrim ( PID_STRING ) ) ,  ( ltrim ( WAVE_STRING ) ) ). 

EXECUTE.  

 

 

*Detta sorterar efter unik-ID och skapar sedan episodnumret för de olika aktiviteterna 

som en individ genomfört under en dag. 

sort cases by UNIQUEID. 

compute epi_id = 1. 

if UNIQUEID = lag(UNIQUEID) epi_id = lag(epi_id) + 1. 

exe. 
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*Här konstrueras den binära variabeln som visar på om multitasking skett under en 

aktivitet. *Den multipliceras sedan med tiden som aktiviteten skedde på för att ge den 

slutgiltiga variabeln bintime som används i analysen.  

RECODE sec (0=0) (1 thru Highest=1) INTO sec_binary. 

VARIABLE LABELS  sec_binary 'sec_binary'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE bintime = (time * sec_binary). 

EXECUTE. 

 

*Det här tar bort de variabler som inte längre används. 

DELETE VARIABLES wave hhid pid diaryday cday month  

clockst start end epnum main sec inout eloc mtrav alone infant child sppart 

clsfam hhadult animal shoprof cowork wellknw otherp unknwp lowqual baddem  

caremflg origwght owghtflg xtimewt infltwt YEAR_STRING PID_STRING HHID_STRING 

WAVE_STRING sec_binary. 

EXECUTE. 

 

*Det här ordnar om filen efter det unika-id:et i första hand och episodnumret i andra 

hand.  

*Efteråt struktureras hela filen om så att varje analysenhet är en individs totala minuter 

per aktivitet istället för att analysenheterna är enskilda aktiviteter.  

SORT CASES BY UNIQUEID epi_id. 

CASESTOVARS 

  /ID=UNIQUEID 

  /INDEX=epi_id 

  /GROUPBY=VARIABLE. 

 

*Här kopieras manuellt variabeln age in från det förberedda 

bakgrundsinformationsdokumentet in i aktivitetsdokumentet efter att båda blivit 

sorterade efter UNIQUEID.   
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*Här kodas saknade värden om till 0 då de i kommandot CASETOVARS skapas ogiltiga 

variabler då en individ hade registrerat 80 aktiviteter på en dag.  

RECODE v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20  

    v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 

v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v53 v54 v55 v56 v57 v58 v59 v60 v61 v62 v63 v64 

v65 v66 v67 v68 v69 v70 v71 v72 v73 v74 v75 v76 v77 v78 v79 v80 v81 v82 v83 v84 v85 v86 

v87 v88 v89 v90 v91 v92 v93 v94 v95 v96 v97 v98 v99 v100 v101 v102 v103 v104 v105 v106 

v107 v108 v109 v110 v111 v112 v113 v114 v115 v116 v117 v118 v119 v120 v121 v122 v123 

v124 v125 v126 v127 v128 v129 v130 v131 v132 v133 v134 v135 v136 v137 v138 v139 v140 

v141 v142 v143 v144 v145 v146 v147 v148 v149 v150 v151 v152 v153 v154 v155 v156 v157 

v158 v159 v160 (SYSMIS=0). 

EXECUTE. 

 

*Här skapas variabeln tot_time som samlar den totala tiden en individ utförde aktiviteter 

COMPUTE tot_time = (v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 + v12 + v13 

+ v14 + v15 + v16 + v1 + v18 + v19 + v20 + v21 + v22 + v23 + v24 + v25 + v26 + v27 + 

v28 + v29 + v30 + v31 + v32 + v33 + v34 + v35 + v36 + v37 + v38 + v39 + v40 + v41 + v42 

+ v43 + v44 + v45 + v46 + v47 + v48 + v49 + v50 + v51 + v52 + v53 + v54 + v55 + v56 + 

v57 + v58 + v59 + v60 + v61 + v62 + v63 + v64 + v65 + v66 + v67 + v68 + v69 + v70 + v71 

+ v72 + v73 + v74 + v75 + v76 + v77 + v78 + v79 + v80). 

EXECUTE. 

 

*Här skapas variabeln tot_bintime som samlar den totala tiden en individ multitaskade.  

COMPUTE tot_bintime = ( v81 + v82 + v83 + v84 + v85 + v86 + v87 + v88 + v89 + v90 + 

v91 + v92 + v93 + v94 + v95 + v96 + v97 + v98 + v99 + v100 + v101 + v102 + v103 + 

v104 + v105 + v106 + v107 + v108 + v109 + v110 + v111 + v112 + v113 + v114 + v115 + 

v116 + v117 + v118 + v119 + v120 + v121 + v122 + v123 + v124 + v125 + v126 + v127 + 

v128 + v129 + v130 + v131 + v132 + v133 + v134 + v135 + v136 + v137 + v138 + v139 + 

v140 + v141 + v142 + v143 + v144 + v145 + v146 + v147 + v148 + v149 + v150 + v151 + 

v152 + v153 + v154 + v155 + v156 + v157 + v158 + v159 + v160). 

EXECUTE. 
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*Här skapas variabeln propMT som visar proportionen på multitasking av den totala 

aktivitetstiden (24h). 

COMPUTE propMT = ( tot_bintime ) /  ( tot_time ). 

EXECUTE. 

 

*Här görs survey om till att visa vilket år den empiriska insamlingen började. 

RECODE survey (1=1965) (2=1975) (3=1985) (6=1998). 

EXECUTE. 

 

*Här tas de som är äldre än 65 år bort. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF ( age <= 65). 

EXECUTE. 

 

*Här sker viktningen utifrån AHTUS rekommenderade viktning. 

 

WEIGHT BY recwght. 

 

*Detta skapar ett linjediagram av de olika studiernas medelvärden samt en tabell som 

redogör för de olika medelvärdena samt dess standardavvikelse. *Slutligen genomför 

även tre oberoende t-test.  

 

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=survey MEANCI(propMT, 

95)[name="MEAN_propMT"  

    LOW="MEAN_propMT_LOW" HIGH="MEAN_propMT_HIGH"] MISSING=LISTWISE 

REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

   TEMPLATE=["C:\PROGRA~1\IBM\SPSSST~1\Looks\APA_Styles.sgt"]. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: survey=col(source(s), name("survey")) 

  DATA: MEAN_propMT=col(source(s), name("MEAN_propMT")) 
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  DATA: LOW=col(source(s), name("MEAN_propMT_LOW")) 

  DATA: HIGH=col(source(s), name("MEAN_propMT_HIGH")) 

  GUIDE: axis(dim(1), label("survey period")) 

  GUIDE: axis(dim(2), delta(0.05), label("Mean propMT")) 

  SCALE: linear(dim(1), min(1960), max(2000)) 

  SCALE: linear(dim(2), min(0), max(0.5)) 

  ELEMENT: point(position(survey*MEAN_propMT)) 

  ELEMENT: interval(position(region.spread.range(survey*(LOW+HIGH))), 

shape.interior(shape.ibeam)) 

 

MEANS TABLES=propMT BY survey 

  /CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 

T-TEST GROUPS=survey(1965 1975) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=propMT 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-TEST GROUPS=survey(1975 1985) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=propMT 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-TEST GROUPS=survey(1985 1998) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=propMT 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95).  
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Syntax – Aktivitetstempo AHTUS 1965-1998 

*Följande syntax används för att omvandla den sammanslagna datafilen med aktiviteter till den 

slutgiltiga datafilen där aktivitetstempo kan studeras.  

*Övergripande sker detta genom flera steg. Först görs alla -9 (data not available) i main & 

secondary activity om till 0 och de delar av studier som är icke-representativa (1965 & 1998) 

samt lågkvalitativa tidsdagböcker tas bort.  

*Därefter genomförs urvalet där alla som inte är 19-65 år tas bort. *Därefter skapas en variabel 

som kombinerar de olika aktiviteterna i samma variabel.*Efter det skapas ett unikt ID för alla 

individer varpå det även skapas ett episodnummer där 1 är den första aktiviteten som personen 

genomförde under dagen. *Därefter görs analysenheterna om från enskild aktivitet till summa 

av en persons aktivitet. *Sedan genomförs åldersurvalet <18 + >65 innan det slutligen viktas 

och regressionsanalys samt oberoende t-test utförs.  

 

*Detta gör om allt under 0 till 0 i huvudaktivitet & sekundär aktivitet, vilket innebär att 

i de fall där akvititeten är okänd (data not available) så ska den inte räknas med i slutliga 

analysen.  

RECODE main (Lowest thru 0=0). 

EXECUTE. 

 

RECODE sec (Lowest thru 0=0). 

EXECUTE. 

 

*Detta tar bort de studier samt delar av studierna som inte används. Det tar även bort de 

dagböcker som enligt AHTUS har för låg kvalitet. 

 

* ATUS 2003-2012. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 7). 

EXECUTE. 

 

*1999-2001 National Survey of Parents. 

FILTER OFF. 
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USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 8). 

EXECUTE. 

 

* AHTUS 1994-1995. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 5). 

EXECUTE. 

 

* AHTUS 1992-1994. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 4). 

EXECUTE. 

 

*1965 Jackson Sample. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 0). 

EXECUTE. 

 

* Tar bort tidsdagböcker med dålig kvalité. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (lowqual <> 1). 

EXECUTE. 

 

*Här konstrueras de olika måtten för att undersöka hur länge en individ åt 

mat/förberedde mat som huvudaktivitet eller sekundär aktivitet.  

 

*Detta skapar en binär variabel för huvudaktiviteten där 1 = åt mat/förberedde mat. 
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* 8 = meals at work; 9 = other meals & snacks; 20 = food preparation/cooking; 21 = set table, 

wash/put away dishes.  

RECODE main (8=1) (9=1) (20=1) (21=1) (ELSE=0) INTO meal_main_binary. 

VARIABLE LABELS  meal_main_binary 'meal_main_binary'. 

EXECUTE. 

 

*Detta skapar en binär variabel för den sekundära aktiviteten där 1 = åt mat/förberedde mat, 0 

= annan aktivitet. 

* 8 = meals at work; 9 = other meals & snacks; 20 = food preparation/cooking; 21 = set table, 

wash/put away dishes.  

RECODE sec (8=1) (9=1) (20=1) (21=1) (ELSE=0) INTO meal_sec_binary. 

VARIABLE LABELS  meal_sec_binary 'meal_sec_binary'. 

EXECUTE. 

 

*Här skapas variabeln som innehåller den totala tiden där mat åts/förbereddes för 

huvudaktiviteten. 

COMPUTE meal_main_time = time * meal_main_binary. 

EXECUTE. 

 

*Här skapas variabeln som innehåller den totala tiden där mat åts/förbereddes för den 

sekundära aktiviteten. 

COMPUTE meal_sec_time = time * meal_sec_binary. 

EXECUTE. 

    

 

*Detta skapar en unik ID för varje aktivitet kopplad till en person genom att kombinera 

år, person-id, hushålls-id samt våg. 

*Enbart person-id räcker inte då de olika studierna använder samma person-id 

(exempelvis person-id 1 för första personen som medverkar i studien).  

 

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”year”. 

STRING YEAR_STRING (A4). 

COMPUTE YEAR_STRING = string (year,f4). 
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* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”pid”. 

STRING PID_STRING (A20). 

COMPUTE PID_STRING = string (pid,f20.0). 

 

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”hhid”. 

STRING HHID_STRING (A20). 

COMPUTE HHID_STRING = string (hhid,f20.0). 

 

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”wave”. 

STRING WAVE_STRING (A4). 

COMPUTE WAVE_STRING = string (wave,f4). 

 

*Sammanfogar de stringvariabler som skapades ovan till en unik ID. 

STRING UNIQUEID (A40). 

COMPUTE UNIQUEID = CONCAT ( ( ltrim ( YEAR_STRING ) ) , ( ltrim ( HHID_STRING ) 

) , ( ltrim ( PID_STRING ) ) ,  ( ltrim ( WAVE_STRING ) ) ). 

EXECUTE.  

  

 

*Detta sorterar efter unik-ID och skapar sedan episodnumret för de olika aktiviteterna 

som en individ genomfört under en dag. 

sort cases by UNIQUEID. 

compute epi_id = 1. 

if UNIQUEID = lag(UNIQUEID) epi_id = lag(epi_id) + 1. 

exe. 

 

*Det här tar bort de variabler som inte längre används. 

DELETE VARIABLES wave hhid pid diaryday cday month time  

clockst start end epnum main sec inout eloc mtrav alone infant child sppart 

clsfam hhadult animal shoprof cowork wellknw otherp unknwp lowqual baddem  

caremflg origwght owghtflg xtimewt infltwt YEAR_STRING PID_STRING HHID_STRING 

WAVE_STRING meal_main_binary meal_sec_binary. 
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EXECUTE. 

 

*Det här ordnar om filen efter det unika-id:et i första hand och episodnumret i andra 

hand.  

*Efteråt struktureras hela filen om så att varje analysenhet är en individs totala minuter 

per aktivitet istället för att analysenheterna är enskilda aktiviteter.  

SORT CASES BY UNIQUEID epi_id. 

CASESTOVARS 

  /ID=UNIQUEID 

  /INDEX=epi_id 

  /GROUPBY=VARIABLE. 

 

*Här kopieras manuellt variabeln age in från det förberedda 

bakgrundsinformationsdokumentet in i aktivitetsdokumentet efter att båda blivit 

sorterade efter UNIQUEID.   

 

*Här kodas saknade värden om till 0 då de i kommandot CASETOVARS skapas 

ogiltiga variabler då en individ hade registrerat 80 aktiviteter på en dag. 

RECODE v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20  

    v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 

     v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v53 v54 v55 v56 v57 v58 

      v59 v60 v61 v62 v63 v64 v65 v66 v67 v68 v69 v70 v71 v72 v73 v74 v75 v76 v77 

       v78 v79 v80 v81 v82 v83 v84 v85 v86 v87 v88 v89 v90 v91 v92 v93 v94 v95 v96 

        v97 v98 v99 v100 v101 v102 v103 v104 v105 v106 v107 v108 v109 v110 v111 

         v112 v113 v114 v115 v116 v117 v118 v119 v120 v121 v122 v123 v124 v125 

          v126 v127 v128 v129 v130 v131 v132 v133 v134 v135 v136 v137 v138 v139 

           v140 v141 v142 v143 v144 v145 v146 v147 v148 v149 v150 v151 v152 v153 v154 v155 

v156 v157 v158 v159 v160 

    (SYSMIS=0). 

EXECUTE. 
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*Här skapas variabeln tot_meal_main_time som samlar den totala tiden en individs 

huvudaktivitet bestod av att äta mat/förbereda mat. 

COMPUTE tot_meal_main_time = (v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 

+ v12 + v13 + v14 + v15 + v16 + v1 + v18 + v19 + v20 + v21 + v22 + v23 + v24 + v25 + 

v26 + v27 + v28 + v29 + v30 + v31 + v32 + v33 + v34 + v35 + v36 + v37 + v38 + v39 + v40 

+ v41 + v42 + v43 + v44 + v45 + v46 + v47 + v48 + v49 + v50 + v51 + v52 + v53 + v54 + 

v55 + v56 + v57 + v58 + v59 + v60 + v61 + v62 + v63 + v64 + v65 + v66 + v67 + v68 + v69 

+ v70 + v71 + v72 + v73 + v74 + v75 + v76 + v77 + v78 + v79 + v80). 

EXECUTE. 

 

 

*Här skapas variabeln tot_meal_sec_time som samlar den totala tiden en individs 

sekundära aktivitet bestod av att äta mat/förbereda mat. 

COMPUTE tot_meal_sec_time= (v81 + v82 + v83 + v84 + v85 + v86 + v87 + v88 + v89 + 

v90 + v91 + v92 + v93 + v94 + v95 + v96 + v97 + v98 + v99 + v100 + v101 + v102 + v103 

+ v104 + v105 + v106 + v107 + v108 + v109 + v110 + v111 + v112 + v113 + v114 + v115 

+ v116 + v117 + v118 + v119 + v120 + v121 + v122 + v123 + v124 + v125 + v126 + v127 

+ v128 + v129 + v130 + v131 + v132 + v133 + v134 + v135 + v136 + v137 + v138 + v139 

+ v140 + v141 + v142 + v143 + v144 + v145 + v146 + v147 + v148 + v149 + v150 + v151 

+ v152 + v153 + v154 + v155 + v156 + v157 + v158 + v159 + v160). 

EXECUTE. 

 

* Här summeras de tidigare två variablerna till en slutlig variabel.  

COMPUTE tot_meal_time=(tot_meal_main_time) + (tot_meal_sec_time). 

EXECUTE. 

 

*Här görs survey om till att visa vilket år den empiriska insamlingen började. 

RECODE survey (1=1965) (2=1975) (3=1985) (6=1998). 

EXECUTE. 

 

*Här tas de som är äldre än 65 år bort. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 
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SELECT IF ( age <= 65). 

EXECUTE. 

 

*Här sker viktningen utifrån AHTUS rekommenderade viktning. 

WEIGHT BY recwght. 

 

*Detta skapar ett linjediagram av de olika studiernas medelvärden samt en tabell som 

redogör för de olika medelvärdena samt dess standardavvikelse. *Slutligen genomförs tre 

oberoende t-test. 

GGRAPH 

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=survey MEANCI(tot_meal_time,  

    95)[name="MEAN_tot_meal_time" LOW="MEAN_tot_meal_time_LOW" 

HIGH="MEAN_tot_meal_time_HIGH"]  

    MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

   TEMPLATE=["C:\PROGRA~1\IBM\SPSSST~1\Looks\APA_Styles.sgt"] 

  /FITLINE TOTAL=NO SUBGROUP=NO 

  /FRAME OUTER=NO INNER=NO 

  /GRIDLINES XAXIS=NO YAXIS=NO 

  /STYLE GRADIENT=NO. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: survey=col(source(s), name("survey")) 

  DATA: MEAN_tot_meal_time=col(source(s), name("MEAN_tot_meal_time")) 

  DATA: LOW=col(source(s), name("MEAN_tot_meal_time_LOW")) 

  DATA: HIGH=col(source(s), name("MEAN_tot_meal_time_HIGH")) 

  GUIDE: axis(dim(1), label("survey period")) 

  GUIDE: axis(dim(2), delta(10), label("Mean tot_meal_time")) 

  SCALE: linear(dim(1), min(1960), max(2000)) 

  SCALE: linear(dim(2), min(90), max(180)) 

  ELEMENT: point(position(survey*MEAN_tot_meal_time)) 

  ELEMENT: interval(position(region.spread.range(survey*(LOW+HIGH))), 

shape.interior(shape.ibeam)) 
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END GPL. 

 

MEANS TABLES=tot_meal_time BY survey 

  /CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 

T-TEST GROUPS=survey(1965 1975) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES= tot_meal_time 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-TEST GROUPS=survey(1975 1985) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES= tot_meal_time 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-TEST GROUPS=survey(1985 1998) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES= tot_meal_time 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95).  
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Syntax – Pausmängd AHTUS 1965-1998 

*Följande syntax används för att omvandla den sammanslagna datafilen med aktiviteter till den 

slutgiltiga datafilen där pausmängd kan studeras.  

*Övergripande sker detta genom flera steg. Först görs alla -9 (data not available) i main & 

secondary activity om till 0 och de delar av studier som är icke-representativa (1965 & 1998) 

samt lågkvalitativa tidsdagböcker tas bort.  

*Därefter genomförs urvalet där alla som inte är 19-65 år tas bort. *Efter det skapas ett unikt 

ID för alla individer varpå det även skapas ett episodnummer där 1 är den första aktiviteten 

som personen genomförde under dagen. *Därefter görs analysenheterna om från enskild 

aktivitet till summa av en persons aktivitet. *Sedan genomförs åldersurvalet <18 + >65 innan 

det slutligen viktas och regressionsanalys samt oberoende t-test utförs.  

 

 

*Detta gör om allt under 0 till 0 i huvudaktivitet & sekundär aktivitet, vilket innebär att 

i de fall där aktiviteten är okänd (data not available) så ska den inte räknas med i 

slutliga analysen.  

RECODE main (Lowest thru 0=0). 

EXECUTE. 

 

RECODE sec (Lowest thru 0=0). 

EXECUTE. 

 

*Detta tar bort de studier samt delar av studierna som inte används. Det tar även bort 

de dagböcker som enligt AHTUS har för låg kvalitet. 

 

* ATUS 2003-2012. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 7). 

EXECUTE. 

 

*1999-2001 National Survey of Parents. 

FILTER OFF. 
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USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 8). 

EXECUTE. 

 

* AHTUS 1994-1995. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 5). 

EXECUTE. 

 

* AHTUS 1992-1994. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 4). 

EXECUTE. 

 

*1965 Jackson Sample. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (survey <> 0). 

EXECUTE. 

 

* Tar bort tidsdagböcker med dålig kvalité. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (lowqual <> 1). 

EXECUTE. 

 

 

*Här konstrueras den variabeln som visar hur länge en viloaktivitet var (huvudaktivitet 

enbart).  

 

*Detta skapar en binär variabel där 1 = ”relax, think, do nothing”; 0 = all annan aktivitet. 
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RECODE main (78=1) (ELSE=0) INTO paus_main_binary. 

VARIABLE LABELS  paus_main_binary 'paus_main_binary'. 

EXECUTE. 

 

*Detta skapar en variabel som räknat ut längden där pausaktivitet förekom.  

COMPUTE paus_main_time = time * paus_main_binary. 

EXECUTE. 

 

  

*Detta skapar en unik ID för varje aktivitet kopplad till en person genom att kombinera 

år, person-id, hushålls-id samt våg.  

*Enbart person-id räcker inte då de olika studierna använder samma person-id 

(exempelvis person-id 1 för första personen som medverkar i studien).   

  

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”year”.  

STRING YEAR_STRING (A4).  

COMPUTE YEAR_STRING = string (year,f4).  

  

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”pid”.  

STRING PID_STRING (A20).  

COMPUTE PID_STRING = string (pid,f20.0).  

      

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”hhid”.  

STRING HHID_STRING (A20).  

COMPUTE HHID_STRING = string (hhid,f20.0).  

  

* Skapar en stringvariabel av numeriska variabeln ”wave”.  

STRING WAVE_STRING (A4).  

COMPUTE WAVE_STRING = string (wave,f4).  

  

*Sammanfogar de stringvariabler som skapades ovan till en unik ID.  

STRING UNIQUEID (A40).  
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COMPUTE UNIQUEID = CONCAT ( ( ltrim ( YEAR_STRING ) ) , ( ltrim ( HHID_STRING ) 

) , ( ltrim ( PID_STRING ) ) ,  ( ltrim ( WAVE_STRING ) ) ).  

EXECUTE.   

 

*Detta sorterar efter unik-ID och skapar sedan episodnumret för de olika aktiviteterna 

som en individ genomfört under en dag.  

sort cases by UNIQUEID.  

compute epi_id = 1.  

if UNIQUEID = lag(UNIQUEID) epi_id = lag(epi_id) + 1.  

exe.  

 

*Det här tar bort de variabler som inte längre används.  

DELETE VARIABLES wave hhid pid diaryday cday month time   

clockst start end epnum main sec inout eloc mtrav alone infant child sppart  

clsfam hhadult animal shoprof cowork wellknw otherp unknwp lowqual baddem   

caremflg origwght owghtflg xtimewt infltwt YEAR_STRING PID_STRING HHID_STRING 

WAVE_STRING paus_main_binary.  

EXECUTE.  

 

*Det här ordnar om filen efter det unika-id:et i första hand och episodnumret i andra 

hand.   

*Efteråt struktureras hela filen om så att varje analysenhet är en individs totala minuter 

per aktivitet istället för att analysenheterna är enskilda aktiviteter.   

SORT CASES BY UNIQUEID epi_id.  

CASESTOVARS  

/ID=UNIQUEID  

/INDEX=epi_id  

/GROUPBY=VARIABLE. 

 

*Här kopieras manuellt variabeln age in från det förberedda 

bakgrundsinformationsdokumentet in i aktivitetsdokumentet efter att båda blivit 

sorterade efter UNIQUEID. 
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*Här kodas saknade värden om till 0 då de i kommandot CASETOVARS skapas 

ogiltiga variabler då en individ hade registrerat 80 aktiviteter på en dag.  

RECODE v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20   

    v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39  

     v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v53 v54 v55 v56 v57 v58  

      v59 v60 v61 v62 v63 v64 v65 v66 v67 v68 v69 v70 v71 v72 v73 v74 v75 v76 v77  

       v78 v79 v80 (SYSMIS=0).  

EXECUTE.  

*Här skapas variabeln tot_paus_main_time som samlar den totala tiden en individs 

huvudaktivitet bestod av att äta koppla av / tänka. 

 

COMPUTE tot_paus_main_time = (v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + 

v11 + v12 + v13 + v14 + v15 + v16 + v1 + v18 + v19 + v20 + v21 + v22 + v23 + v24 + v25 

+ v26 + v27 + v28 + v29 + v30 + v31 + v32 + v33 + v34 + v35 + v36 + v37 + v38 + v39 + 

v40 + v41 + v42 + v43 + v44 + v45 + v46 + v47 + v48 + v49 + v50 + v51 + v52 + v53 + 

v54 + v55 + v56 + v57 + v58 + v59 + v60 + v61 + v62 + v63 + v64 + v65 + v66 + v67 + 

v68 + v69 + v70 + v71 + v72 + v73 + v74 + v75 + v76 + v77 + v78 + v79 + v80). 

EXECUTE. 

 

 

*Här görs survey om till att visa vilket år den empiriska insamlingen började. 

RECODE survey (1=1965) (2=1975) (3=1985) (6=1998). 

EXECUTE. 

 

*Här tas de som är äldre än 65 år bort.  

FILTER OFF.  

USE ALL.  

SELECT IF ( age <= 65).  

EXECUTE.  

 

*Här sker viktningen utifrån AHTUS rekommenderade viktning.  
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WEIGHT BY recwght.  

 

*Detta skapar ett linjediagram av de olika studiernas medelvärden samt en tabell med 

medelvärden och standardavvikelse. *Slutligen genomförs oberoende t-test.  

 GGRAPH 

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=survey 

MEANCI(tot_paus_main_time,  

    95)[name="MEAN_tot_paus_main_time" LOW="MEAN_tot_paus_main_time_LOW"  

    HIGH="MEAN_tot_paus_main_time_HIGH"] MISSING=LISTWISE 

REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

   TEMPLATE=["C:\PROGRA~1\IBM\SPSSST~1\Looks\APA_Styles.sgt"]. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: survey=col(source(s), name("survey")) 

  DATA: MEAN_tot_paus_main_time=col(source(s), name("MEAN_tot_paus_main_time")) 

  DATA: LOW=col(source(s), name("MEAN_tot_paus_main_time_LOW")) 

  DATA: HIGH=col(source(s), name("MEAN_tot_paus_main_time_HIGH")) 

  GUIDE: axis(dim(1), label("survey period")) 

  GUIDE: axis(dim(2), label("Mean tot_paus_main_time")) 

  SCALE: linear(dim(1), min(1960), max(2000)) 

  SCALE: linear(dim(2), min(0), max(100)) 

  ELEMENT: point(position(survey*MEAN_tot_paus_main_time)) 

  ELEMENT: interval(position(region.spread.range(survey*(LOW+HIGH))), 

shape.interior(shape.ibeam)) 

END GPL. 

 

MEANS TABLES=tot_paus_main_time BY survey 

  /CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 

T-TEST GROUPS=survey(1965 1975) 

  /MISSING=ANALYSIS 
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  /VARIABLES= tot_paus_main_time 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-TEST GROUPS=survey(1975 1985) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES= tot_paus_main_time 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-TEST GROUPS=survey(1985 1998) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES= tot_paus_main_time 

  /ES DISPLAY(TRUE) 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

*Detta rensar först bort alla de som inte registrerat någon tid med aktiviteten ”göra 

ingenting”, och sedan skapas ett linjediagram och tillhörande medelvärdestabell för 

dessa. 

 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (tot_paus_main_time  <> 0). 

EXECUTE. 

 

GGRAPH 

/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=survey 

MEANCI(tot_paus_main_time,  

    95)[name="MEAN_tot_paus_main_time" LOW="MEAN_tot_paus_main_time_LOW"  

    HIGH="MEAN_tot_paus_main_time_HIGH"] MISSING=LISTWISE 

REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

   TEMPLATE=["C:\PROGRA~1\IBM\SPSSST~1\Looks\APA_Styles.sgt"]. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 
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  DATA: survey=col(source(s), name("survey")) 

  DATA: MEAN_tot_paus_main_time=col(source(s), name("MEAN_tot_paus_main_time")) 

  DATA: LOW=col(source(s), name("MEAN_tot_paus_main_time_LOW")) 

  DATA: HIGH=col(source(s), name("MEAN_tot_paus_main_time_HIGH")) 

  GUIDE: axis(dim(1), label("survey period")) 

  GUIDE: axis(dim(2), label("Mean tot_paus_main_time")) 

  SCALE: linear(dim(1), min(1960), max(2000)) 

  SCALE: linear(dim(2), min(0), max(100)) 

  ELEMENT: point(position(survey*MEAN_tot_paus_main_time)) 

  ELEMENT: interval(position(region.spread.range(survey*(LOW+HIGH))), 

shape.interior(shape.ibeam)) 

END GPL. 

 

MEANS TABLES=tot_paus_main_time BY survey 

  /CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
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Syntax – Aktivitetstempo ATUS 2003-2021 

*Viktningen fungerar annorlunda i ATUS jämfört med AHTUS (Se avsnitt 4.6; Bureau of 

Labor Statistics, 2022b, ss. 35-41). *Detta innebär att förfarandet här skiljer sig endel från 

AHTUS. *Följande kod rensar först bort de individer som inte är med i urvalet. *Sedan 

skapas en viktad variabel med alla de aktiviteter som innefattas i operationaliseringen för 

aktivitetstempo. *Summan av aktivitetempo-variabeln för respektive år och summan av 

viktningen för respektive år förs sedan in i ett nytt dataset. *Där delas summan av 

aktivitetstempo-variabeln med summan av viktningen enligt ATUS formel (Bureau of Labor 

Statistics, 2022b, s. 41). *Slutligen utförs regressioner och en medelvärdestabell tas fram.  

 

*Följande tar bort de som är under 18 år och över 65 år samt undersökningarna från år 

2020 & 2021.  

 

*Tar bort de under 18 år. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (TEAGE >= 18). 

EXECUTE. 

 

*Tar bort de över 65 år. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (TEAGE <= 65). 

EXECUTE. 

 

*Tar bort alla individer från åren 2020 & 2021.  

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (TUYEAR  <= 2019). 

EXECUTE. 
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*Här skapas en variabel som summerar de olika aktiviteterna som innebär 

matkonsumtion och matförberedelse, sedan viktas den i en ny variabel med ATUS 

rekommenderade viktning TUFNWGTP. 

*020201 = Food and drink preperation; 020202 = Food presentation; 020203 = Kitchen and 

food clean-up; 050202 = Eating and drinking as part of job; 110101 = Eating and drinking; 

110199 Eating and drinking, not elsewhere classified. 

 

COMPUTE Matkonsumtion_Matförberedelse=T020201 + T020202 + T020203 + T050202 

+ T110101 + T110199. 

EXECUTE. 

  

 

*Detta skapar en ny viktad variabel av den tidigare variabeln.  

COMPUTE Viktad_Mat=Matkonsumtion_Matförberedelse * TUFNWGTP. 

EXECUTE. 

 

*Följande steg delar filen efter år och tar sedan fram summan av den viktade variabeln 

samt viktningen och placerar dem i ett nytt dataset för skapandet av linjediagram.  

*Här splittas filen efter år. 

SORT CASES  BY TUYEAR. 

SPLIT FILE LAYERED BY TUYEAR. 

 

*Deskriptiv statistik av Viktad_Mat, kopiera in i nytt dataset: "ATUS 2003-2019, AT". 

  DESCRIPTIVES VARIABLES=Viktad_Mat 

  /STATISTICS=SUM. 

 

*Deskriptiv statistik av TUFNWGTP, kopiera in i "ATUS 2003-2019, AT". 

DESCRIPTIVES VARIABLES=TUFNWGTP 

  /STATISTICS=SUM. 

 

*I "ATUS 2003-2019, AT". 

*Här skapas variabeln "Year" som fylls i manuellt (2003, 2004 ... 2019). 
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*Detta skapar den slutgiltiga viktningen enligt ATUS formel.  

COMPUTE Aktivitetstempo_Färdigviktad=Viktad_Mat / TUFNWGTP. 

EXECUTE. 

 

*Här presenteras resultaten i ett linjediagram och en regression.  

 

*Här skapas ett linjediagram över Aktivitetstempo efter år. 

GGRAPH 

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Year 

MEANCI(Aktivitetstempo_Färdigviktad,  

    95)[name="MEAN_Aktivitetstempo_Färdigviktad" 

LOW="MEAN_Aktivitetstempo_Färdigviktad_LOW"  

    HIGH="MEAN_Aktivitetstempo_Färdigviktad_HIGH"] MISSING=LISTWISE 

REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

   TEMPLATE=["C:\PROGRA~1\IBM\SPSSST~1\Looks\APA_Styles.sgt"]. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: Year=col(source(s), name("Year")) 

  DATA: MEAN_Aktivitetstempo_Färdigviktad=col(source(s), 

name("MEAN_Aktivitetstempo_Färdigviktad")) 

  DATA: LOW=col(source(s), name("MEAN_Aktivitetstempo_Färdigviktad_LOW")) 

  DATA: HIGH=col(source(s), name("MEAN_Aktivitetstempo_Färdigviktad_HIGH")) 

  GUIDE: axis(dim(1), delta(1), label("Year")) 

  GUIDE: axis(dim(2), label("Mean Aktivitetstempo_Färdigviktad")) 

  SCALE: linear(dim(1), min(2002), max(2019)) 

  SCALE: linear(dim(2), min(90), max(180)) 

  ELEMENT: point(position(Year*MEAN_Aktivitetstempo_Färdigviktad)) 

  ELEMENT: interval(position(region.spread.range(Year*(LOW+HIGH))), 

shape.interior(shape.ibeam)) 

END GPL. 

 

*Detta skapar en linjär regression där y = aktivitetstempo, x = år.  
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT Aktivitetstempo_Färdigviktad 

  /METHOD=ENTER Year. 
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Syntax – Pausmängd ATUS 2003-2021 

*Viktningen fungerar annorlunda i ATUS jämfört med AHTUS (Se avsnitt 4.6; Bureau of 

Labor Statistics, 2022b, ss. 35-41). *Detta innebär att förfarandet här skiljer sig endel från 

AHTUS. *Följande kod rensar först bort de individer som inte är med i urvalet. *Sedan 

skapas en viktad variabel med den aktiviteten som operationaliserats för pausmängd 

*Summan av pausmängd för respektive år och summan av viktningen för respektive år förs 

sedan in i ett nytt dataset. *Där delas summan av pausmängd med summan av viktningen 

enligt ATUS formel (Bureau of Labor Statistics, 2022b, s. 41). *Slutligen utförs regressioner 

och en medelvärdestabell tas fram.  

 

 

*Följande tar bort de som är under 18 år och över 65 år samt undersökningarna från år 

2020 & 2021.  

 

*Tar bort de under 18 år. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (TEAGE >= 18). 

EXECUTE. 

 

*Tar bort de över 65 år. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (TEAGE <= 65). 

EXECUTE. 

 

*Tar bort alla individer från åren 2020 & 2021.  

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (TUYEAR  <= 2019). 

EXECUTE. 
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*Detta skapar en ny viktad variabel av den aktiviteten 120301 "Relax, thinking".  

COMPUTE Viktad_Paus=T120301 * TUFNWGTP. 

EXECUTE. 

 

*Följande steg splittar filen efter år och tar sedan fram summan av den viktade 

variabeln samt viktningen och placerar dem i ett nytt dataset för skapandet av 

linjediagram.  

 

*Här splittas filen efter år. 

SORT CASES  BY TUYEAR. 

SPLIT FILE LAYERED BY TUYEAR. 

 

*Deskriptiv statistik av Viktad_Paus, kopiera in i nytt dataset: "ATUS 2003-2019, PM". 

  DESCRIPTIVES VARIABLES=Viktad_Paus 

  /STATISTICS=SUM. 

 

*Deskriptiv statistik av TUFNWGTP, kopiera in i "ATUS 2003-2019, PM". 

DESCRIPTIVES VARIABLES= TUFNWGTP 

  /STATISTICS=SUM. 

 

*I "ATUS 2003-2019, PM". 

*Här skapas variabeln "Year" som fylls i manuellt (2003, 2004 ... 2019). 

 

*Detta skapar den slutgiltiga viktningen enligt ATUS formel.  

COMPUTE Pausmängd_Färdigviktad=Viktad_Paus / TUFNWGTP. 

EXECUTE. 

 

*Här presenteras resultaten i ett linjediagram och en regression.  

 

*Här skapas ett linjediagram över Aktivitetstempo efter år. 

GGRAPH 
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  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Year 

MEANCI(Pausmängd_Färdigviktad,  

    95)[name="MEAN_Pausmängd_Färdigviktad" 

LOW="MEAN_Pausmängd_Färdigviktad_LOW"  

    HIGH="MEAN_Pausmängd_Färdigviktad_HIGH"] MISSING=LISTWISE 

REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

   TEMPLATE=["C:\PROGRA~1\IBM\SPSSST~1\Looks\APA_Styles.sgt"]. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: Year=col(source(s), name("Year")) 

  DATA: MEAN_Pausmängd_Färdigviktad=col(source(s), 

name("MEAN_Pausmängd_Färdigviktad")) 

  DATA: LOW=col(source(s), name("MEAN_Pausmängd_Färdigviktad_LOW")) 

  DATA: HIGH=col(source(s), name("MEAN_Pausmängd_Färdigviktad_HIGH")) 

  GUIDE: axis(dim(1), delta(2), label("Year")) 

  GUIDE: axis(dim(2), label("Mean Pausmängd_Färdigviktad")) 

  SCALE: linear(dim(1), min(2002), max(2019)) 

  SCALE: linear(dim(2), min(0), max(90)) 

  ELEMENT: point(position(Year*MEAN_Pausmängd_Färdigviktad)) 

  ELEMENT: interval(position(region.spread.range(Year*(LOW+HIGH))), 

shape.interior(shape.ibeam)) 

END GPL. 

 

 

*Detta skapar en linjär regression där y = pausmängd, x = år.  

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT Pausmängd_Färdigviktad 

  /METHOD=ENTER Year. 


