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Abstract 
This paper was conducted with the purpose of estimating a monetary value of leisure (VL) time 

for the population in Sweden. The model used is developed by Jara-Diaz et. al. (2008). Due to 

the lack of studies of the value of leisure time for the Swedish population parameter values for 

Germany and Switzerland was used. This since their population characteristics is most like the 

Swedish population characteristics and represents both higher and lower levels of taxes and 

wage rates.  The parameter values stand for an average benefit of having leisure time from a 

study in Karlsruhe, Germany, and Thurgau, Switzerland, and was used in a combination with 

Swedish statistics to obtain a value of leisure time. Results from Jara-Díaz et. al. (2008) shows 

that the population in Thurgau has a higher value of leisure time, most likely since they have a 

higher wage rate and a lower tax than the population in Germany, but the parameters from 

Germany are higher. The results therefore show a higher value of leisure time with estimates 

from Karlsruhe. The value of leisure time represents 35%-208% of the wage rate after tax with 

parameter values from Karlsruhe, and 23%-137% of the wage rate after tax with parameter 

values from Thurgau. The value of leisure time correlates with income and the result show that 

to have a positive value one need to have a yearly income closer to 200 000 SEK after tax. For 

people under 200 000 SEK the value of leisure was negative, in other words, they are unwilling 

to pay for an hour of leisure time. The results from the model is a form of willingness to pay 

for one additional hour of leisure time. A Monte Carlo simulation was conducted on the average 

value of parameter α (average individual preferences of sparing time for consumption) and β 

(average individual preferences of sparing time for activities). The author assumes that the 

population in Sweden would be most likely to have an average benefit that is located between 

the estimates of the average benefit for Karlsruhe and Thurgau. The analysis shows that for 

people of age 20-64 years the median of leisure time is 165 SEK, and for the younger ones, 16-

19 years, the median value of leisure time is 4 SEK. 

 

Keywords: Willingness to pay for leisure time in Sweden, Monetary value, Monte Carlo 

simulation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 
Den här uppsatsen gjordes med syftet att ta fram ett monetärt värde för fritid (Value of Leisure, 

VL) för den svenska populationen. Modellen som används har tagits fram av Jara-Diaz et.al. 

2008. I brist på studier av det monetära värdet för fritid för den svenska populationen har 

parametervärden för andra länder med liknande populationskaraktäristikan jämförts. Valet föll 

slutligen på Tyskland och Schweiz, då dessa länder även representerar högre och lägre nivåer 

av skatt och löner jämfört med Sverige. Parametervärdena står för en genomsnittlig nytta av att 

ha fritid från en studie gjord i Karlsruhe, Tyskland och i Thurgau, Schweiz och används i 

kombination med svensk statistik för att få fram ett värde av fritid. Resultat från Jara-Díaz et. 

al. (2008) visar att populationen i Thurgau har ett genomsnittligt högre värde på fritid, troligtvis 

för att de har en högre genomsnittlig timlön och en lägre skatt än populationen i Karlsruhe, 

men parametervärden från Karlsruhe är högre än de från Thurgau. Studiens resultat visar därför 

ett högre värde av fritid med parametervärden från Karlsruhe. Värdet sträcker sig mellan 23%-

137% av lönenivån efter skatt med estimat från Thurgau och mellan 35%-208% av lönenivån 

efter skatt med estimat från Karlsruhe. Värdet för fritid korrelerar med inkomsten och siffrorna 

visar att individen behöver ha en årsinkomst på närmare 200 000 kr efter skatt för att ha ett 

positivt värde. För de som tjänar under 200 000 kr är värdet negativt, med andra ord, de är 

ovilliga att betala för fritid. Resultatet från modellen är en form av betalningsvilja för att få 

ytterligare en timma fritid. En Monte Carlo simulering har gjorts med genomsnittet av α 

(genomsnittlig individuella preferenser att avvara tid för konsumtion) och β (genomsnittlig 

individuella preferenser att avvara tid till aktiviteter). Detta eftersom författaren anser att 

populationen i Sverige sannolikt skulle ha en genomsnittlig nytta som är värderad mellan den 

genomsnittliga nyttan för Karlsruhe och Thurgau. Analysen visar att medianen för värdet av 

fritid är 165 SEK för individer 20-64 år, och för de yngre, 16-19 år, är medianen för värdet av 

fritid 4 SEK. 

 

Nyckelord: Betalningsvilja för fritid i Sverige, Monetär värdering, Monte Carlo simulering.   
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1.  Introduktion 

Fritid är förknippat med livskvalitet och välmående och är således en viktig komponent för 

individer. Ämnet är ständigt debatterat och det har publicerats många studier. Att värdera fritid 

i monetär enhet har dock visat sig vara komplicerat och de olika studierna leder till olika resultat 

beroende på vilka antaganden som gjorts (en utförligare beskrivning av vissa studier hittas i 

avsnitt 2.5.). Becker (1965) visade på en alternativkostnad för fritid som är lika med lönenivån. 

En alternativkostnad är ett begrepp som används för att förklara den förlorade vinsten från 

alternativa användningstillfällen att disponera resurser (Snyder & Nicholson, 2012). McFadden 

och Train (1978) redogör för en substitutionskvot, som är lika med lönenivån, mellan arbete 

och fritid. Substitutionskvoten beskriver i vilken takt en individ är villig att ge upp en sak för 

en annan samtidigt som individen stannar på samma nyttonivå (Snyder & Nicholson, 2012). 

DeSerpa (1971) kom fram till att det är lönenivån gånger den nyttan individen får av 

fritidsaktiviteten. Lee och Kim (2005) har jämfört marknadslönen med individuella löner och 

kommit fram till att de med en lönenivå över marknadslönen är mer angelägna att byta bort en 

timma arbete mot fritid än de med lägre lönenivå. De fann att skuggpriset för att frivilligt ge 

upp betald arbetstid mot fritid gav ett värde på fritid som var 9 % högre än marknadslönen i 

Korea Ett skuggpris förklaras som ett pris för en vara eller service som inte förekommer på 

någon marknad (Snyder & Nicholson, 2012). Jara-Díaz et. al. (2008) har utgått från DeSerpa 

(1971) och fått fram värden för fritid som skiljer sig signifikant från lönenivån, något som 

behandlas mer i kapitel 3.  

 

Det monetära värdet för fritid är en viktig komponent som behöver studeras. Monetär 

värdering används ofta vid ekonomiska kostnads-nyttoanalyser (härefter CBA) för att 

utvärdera samhällsnyttan av policys eller projekt. När stora projekt ska utvärderas är 

beslutsunderlaget betydelsefullt. I en undersökning utförd av Väg- och 

Transportforskningsinstitutet (härefter VTI) uppmärksammades det att dessa utredningar inte 

är strukturerade på samma sätt samt att det saknas vissa värden, bland annat ett monetärt värde 

av fritid. Detta gap behöver fyllas för att analyserna ska vara tillförlitliga och jämförbara 

(Lindberg & Nerhagen, 2013; Forsstedt & Nerhagen, 2016).  
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1.1. Syfte 

I denna studie kommer fritid diskuteras ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Syftet är att 

uppskatta en genomsnittlig betalningsvilja för ytterligare en timma fritid för invånare i 

Sverige1. Det är speciellt intressant att studera fritidens värde i monetär enhet då det författaren 

veterligen inte studerats tidigare för Sverige.  

 

1.2.  Frågeställning  

Denna studie ämnar uppskatta det monetära värdet för fritid för svenska individer. 

Huvudfrågan blir därmed; 

- Vad är det genomsnittliga monetära värdet för fritid för Sveriges befolkning? 

Frågan ingår i en större kontext där författaren först och främst behöver studera två 

grundfrågor;  

- Vad är definitionen av fritid ur ett nationalekonomiskt perspektiv?  

- Hur kan man värdera fritid i monetär enhet? 

 

1.3. Positionering 

Det har publicerats många studier där man med olika metoder och resultat har värderat fritid i 

monetär enhet.  Så vitt författaren vet har det inte tidigare publicerats studier som värderar 

fritid i monetär enhet för Sveriges befolkning. Denna studie bidrar på så vis med ny forskning 

och kunskap om det monetära värdet av ytterligare en timma fritid för Sveriges befolkning.  

 

1.4.  Metod 

För att uppskatta vad individer är villiga att betala för icke-marknadsprodukter finns det flera 

metoder inom nationalekonomin. Stated Preferences (härefter SP) är en metod där individer får 

svara på enkäter om vad de är villiga att betala eller erhålla som kompensation för olika 

alternativ och val. Revealed Preferences (härefter RP) utgår från hur individen faktiskt valt i 

verkligheten. Båda dessa tillvägagångssätt är möjliga metoder för att värdera fritidens värde i 

monetär enhet. RP är något som forskare ofta föredrar av dessa två. Kritiken rörande SP handlar 

om validiteten på svaren; om individerna har förstått frågan, om de är engagerade och väljer i 

likhet med verkligheten eller om de bara tar ett värde för att bli klara, om de haft sin budget i 

                                                           
1 Betalningsviljan i denna studie tillämpas vid ytterligare en timma fritid. Den speglar inte vilken kompensation 

som krävs vid förlust av en timma fritid. Istället kan Unionens (u.å) och Finansförbundets (2017) 

övertidsersättning vid beordrad övertid och teorin om förlustaversion (Kahneman & Tversky, 1979) ge en 

indikation om detta. 
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åtanke osv. (Wardman, 1988). Både SP och RP är tidskrävande och ofta kostsamma metoder 

och ses därför inte användbara för denna studie. 

Författaren har istället valt att uppskatta betalningsviljan för fritid med hjälp av en 

tidigare studie av Jara-Díaz et. al. (2008). Deras framtagna mikroekonomiska modell för 

tidallokering går att tillämpa på värdet av fritid. I den publicerade artikeln har de estimerat 

parametervärden med hjälp av SP som författaren brukar i denna studie. Deras parametervärden 

representerar, förenklat, en genomsnittlig individuell nytta, eller glädje, av att ha fritid. 

Parametervärden från andra länder är uppskattade baserat på deras preferenser, att tillämpa 

dessa på den svenska populationen kan ifrågasättas då det skiljer mellan populationerna. I brist 

på andra alternativa lösningar har författaren trots det valt att använda parametervärden från 

Thurgau (Schweiz) och Karlsruhe (Tyskland) i denna studie baserat på 

populationskaraktäristikan för de tre länderna. Statistik om tidsanvändning, inkomst och 

utgifter är hämtat från Statistiska Centralbyrån (härefter SCB) och får antas vara tillförlitligt. 

De olika variablerna är presenterade genomsnittsdata för Sveriges befolkning från SCB:s 

undersökningar. Resultatet kommer att presenteras med parametervärden från Karlsruhe och 

Thurgau i kategorierna ålder och inkomst. En Monte Carlo känslighetsanalys görs där 

parametervärdena antas vara normalfördelade. Det antagna medelvärdet är baserat på 

skattningarna för parametervärdena från Jara-Díaz et. al. (2008) och deras respektive 

standardavvikelse.  

 

1.5. Avgränsningar 

Studien är till för nationellt bruk då data är baserad på svenska genomsnitt och rimligtvis 

därmed inte kan tillämpas på internationellt plan. Resultatet kan inte tillämpas vid analyser där 

individer förlorar en timma fritid. Studien ska inte heller användas på individnivå eller till 

väldigt små grupper då det är ett genomsnitt för hela landet.  Barn under 16 år är exkluderade 

då föräldrarna antas betala för barnens fritid. 

 

1.6.  Litteratursökning 

Denna studie har använt litteratur i form av utgivna böcker inom området mikroekonomi. 

Publicerade vetenskapliga artiklar som refereras till är främst hämtade via Högskolan Dalarnas 

bibliotek och datamaterialet är hämtat från SCBs hemsida. Utöver dessa har Google använts 

för att söka reda på information, bakgrund och öka förståelsen i ämnet.  
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1.7.  Källkritik 

Litteraturen som används är etablerad litteratur och vetenskapliga artiklar som är publicerade. 

Dessa är samtliga granskade och anses vara tillförlitliga. Metoden som används i studien är 

baserad på tidigare forskning inom området och statistik från SCB. SCB är en oberoende källa 

och anses vara tillförlitlig. Däremot kan man ifrågasätta huruvida tillämpningen av de 

uppskattade parametervärdena från Karlsruhe och Thurgau faktiskt är överförbara till den 

svenska populationen och om det är en bra metod för att uppskatta betalningsviljan. Utan annan 

information har författaren ändå valt att genomföra studien. Information utöver SCBs statistik 

(t.ex. ungdomars sömnvanor och hushållssysslor) har tagits fram genom internetsökning och 

är därmed inte lika tillförlitliga. På grund av detta har flera sökningar gjorts och de siffror som 

förekommer mest är de som författaren valt till underlag.  

 

1.8. Disposition 

Kapitel 2 berör det teoretiska ramverk som studien baseras på. Definitionen av fritid som ligger 

till grund för denna studie. Sedan kommer en beskrivning om mikroekonomisk teori, en teori 

om konsumenters avvägning mellan konsumtion och fritid. Det följs av tidigare studier inom 

ämnet. Kapitel 3 beskriver modellen som studien utgår från och hur författarna har tagit fram 

den. Här presenteras även datamaterialet som Jara-Díaz et. al. (2008) använder och metoden 

för att estimera de parametervärden som används i denna studie. Det avslutas med en kritisk 

granskning av deras material och metod.  Kapitel 4 presenterar datamaterial om inkomst, 

utgifter och tidsanvändning samt vilka antaganden som ligger till grund för uträkning av det 

monetära värdet på fritid. Kapitel 5 presenterar resultaten som författaren kommit fram till och 

följs av en Monte Carlo känslighetsanalys i kapitel 6. Slutligen i kapitel 7 kommer en 

diskussion och analys av resultatet samt en slutsats. 

 

2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras definitionen av fritid ur ett nationalekonomiskt perspektiv, teori om 

avvägningen mellan konsumtion och fritid följt av tidigare studier av fenomenet fritid i monetär 

enhet.  

  

2.1.  Vad är fritid? 
 

Vad är fritid och hur kan vi definiera detta omtalade fenomen ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv? Många forskare har försökt men än idag finns ingen tydlig definition av vad fritid 
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är. Tidigare forskning har kommit fram till olika definitioner av fritid. Becker (1965) 

indikerade att fritiden är den tid individen inte arbetar. McFadden och Train (1978) har även 

de utgått från att man har 2/3 av dygnets timmar till fritid. DeSerpa (1971) menade att fritid är 

den tid som frivilligt läggs på en aktivitet utöver det minimum som krävs. Alla aktiviteter 

kräver att ett visst minimum av tid spenderas på den. Tiden utöver minimum är något vi då 

väljer att göra och kan då definieras som fritid. Det är nära förknippat med det sociologiska 

synsättet då individen i båda fallen kan välja vad hen vill lägga sin fritid på och det synsättet 

är denna uppsats byggd på.  

En definition av fritid ur ett sociologiskt perspektiv som ofta används finns i Per Lindars 

Fritidsboken (1999, s. 12) och lyder: 

 

”Fritid är den tid vi har då vi kan välja vad vi vill göra utan fysiologiska (sömn), ekonomiska 

(arbete) eller relationella (olika skyldigheter mot omgivningen) tvång.” 

 

2.2. Mikroekonomisk teori 

Huvudsakligen är modern mikroekonomisk teori associeras med problemet om att fördela 

knappa resurser till alternativa användningsområden. På senare 1800-tal insåg ekonomer att 

det inte är det totala värdet av alla varor man har, utan nyttan av att få en vara till som beskriver 

värdet på varan (Snyder & Nicholson, 2012). Värdering med en mikroekonomisk modell kan 

vara baserat på neoklassiska teorier om nyttomaximering och konsumentbeteende. Det som 

avgör vad en individ vill betala för en vara, är beroende av marginalnyttan. Marginalnyttan är 

det uppfattade extra värdet som ytterligare en vara av samma sort ger individen. Vara ska även 

kännas användbar för att betraktas som värdefull. En generell teori om konsumentbeteende 

väger in marginalnyttan för individen och maximerar nyttan i avseende till olika restriktioner 

(Snyder & Nicholson, 2012). En modell för tidsallokering innefattar ett system av ekvationer 

och restriktioner för att maximera nyttan med avseende till olika aktiviteter som arbete, fritid, 

resor etc. (Jara-Díaz et. al., 2008).  

 

2.3.  Avvägning mellan konsumtion och fritid 

Det finns idag en relativt välformulerad teori om konsumenters beteenden som innefattar inte 

bara avvägningen mellan två varor utan även en tidsdimension, avvägning mellan konsumtion 

och tid till aktiviteter. För att förenkla detta används två aktiviteter som individen avväger 
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emellan, konsumtion och fritid. Fördelningen kommer bli så att individen maximerar sin nytta 

(Utility).  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝑈(𝑐, 𝐿)     (1) 

Ekvation 1 klargör att nyttan, U, är beroende av konsumtionen under en period, c, och timmar 

fritid, L. Individen är bunden till två restriktioner. Tidsdimensionen, dygnet har endast 24 

timmar. Fördelningen sker mellan timmar arbete, W, och timmar fritid, L, se ekvation 2.  

𝑊 + 𝐿 = 24      (2) 

Den andra restriktionen tar hänsyn till individens inkomst. Hen kan endast köpa konsumtion 

genom arbete. Inkomsten till konsumtion är beroende av individens timlön och antal 

arbetstimmar, se ekvation 3. 

𝑐 = 𝑤𝑊      (3) 

Om man kombinerar dessa två restriktioner får man följande,  

𝑐 = 𝑤(24 − 𝐿)     (4) 

Ekvation 4 har en viktig förklaring. Den fulla inkomsten är representerat av 24w, det innebär 

att individer som arbetar hela tiden skulle få styra över konsumtion av varor till den kostnaden. 

Individen kan nu välja mellan att arbeta eller ha fritid. Genom ekvation 4 kan man utläsa att 

alternativkostnaden för fritid är lika med timlönen. Fritid blir kostnaden av att inte arbeta.  

 

Individen måste sedan maximera nyttan underordnad restriktionen om full inkomst.  En 

metod för att lösa maximeringsproblem med restriktioner är Lagrange multiplier metoden som 

innefattar ett smart matematiskt knep och som även är lämplig vid ekonomiska tolkningar. 

Ekvation 5 visar det matematiska problemet för maximering med restriktionen med en 

tilläggsvariabel, Lagrange multiplikatorn (Snyder & Nicholson, 2012). 

ℒ = 𝑈(𝑐, 𝐿) + 𝜆(24𝑤 − 𝑐 − 𝑤𝐿)    (5) 

Genom att lösa ekvation 5 med förhållande till c, konsumtion, och L, fritid, fås de kritiska 

punkterna för de två variablerna. Det resulterar i två nya ekvationer, se 6 och 7.  

𝜕ℒ

𝜕𝑐
=

𝜕𝑈

𝜕𝑐
− 𝜆 = 0     (6) 

𝜕ℒ

𝜕𝐿
=

𝜕𝑈

𝜕𝐿
− 𝑤𝜆 = 0     (7) 

För att ta fram en marginell substitutionskvot, det värdet då man är villig att frivilligt byta 

konsumtion för fritid, divideras ekvation 6 med 7 och får att värdet är lika med timlönen, MRS 

(L för c) = w (Snyder & Nicholson, 2012). λ är den så kallade Lagrange multiplikatorn och 

visar med hur mycket det optimala värdet av målfunktionen förändras om restriktionen 

förändras med en enhet.  
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När timlönen ökar i värde blir priset för fritid dyrare. Substitutionseffekten resulterar i 

att man ökar arbetade timmar, medan inkomsteffekten leder till att man minskar arbetade 

timmar. Hur den verkliga effekten blir, vilken av de två som har störst inflytande, är ännu en 

obesvarad empirisk fråga (Snyder & Nicholson, 2012).  

 

2.4.  Tidigare forskning 

Becker (1965) inleder sin artikel med att påpeka att många väljer att fortsätta studera istället 

för att börja arbeta direkt efter grundskolan. Han menar att studier är en kostnad, snarare än en 

investering, på grund av förlorad inkomst under studietiden. Den tiden kunde ha använts till 

något mer produktivt och den totala kostnaden för studier är ett marknadspris för den tid 

individen lägger ner på aktiviteten. Det finns antingen arbetstid eller fritid, den tid som kan 

spenderas på annat såsom sömn eller för att se en pjäs. Hans syfte med artikeln är att ta fram 

en generell formel för fördelning av tid. Antaganden är att ett hushåll både producerar och 

konsumerar varor och att de vill maximera sin nytta och minimera kostnader. De producerar 

handelsvaror utifrån en produktionsfunktion där de kombinerar tid och varor i likhet med ett 

företag, utifrån ett kostnadsminimeringsperspektiv. Handelsvaror produceras i det antal som 

maximerar deras nytta med hänsyn till resursrestriktioner. Resursen definieras som den fulla 

inkomsten, (att använda alla timmar till arbete plus övrig inkomst), minus de timmar som läggs 

på andra aktiviteter. Becker (1965) visar att förlusten är lönenivån multiplicerat med tiden 

individen lägger på annat än jobb och hans resultat antyder på att det är individen själv som 

styr hur många timmar individen vill arbeta, vilket oftast inte är fallet vid en anställning.  

 

DeSerpa (1971) ifrågasätter dessa antaganden. I hans rapport förklarar han med 

mikroekonomiska teorier en generell modell för värdet av tid (inte fritid). Han har utgått från 

en ekonomisk teori om konsumentbeteende, nyttomaximering, och har inkluderat en 

tidsdimension i modellen. Hans antaganden är att varor spenderas en åt gången och all tid som 

finns tillgänglig spenderas åt att konsumera en vara. Individen har en budgetlinje att förhålla 

sig till, sin inkomst, och antas spendera allt på varor under en given tidsperiod. Han inkluderar 

resursrestriktioner då tid och inkomst är begränsade. Med partiell derivering får han fram en 

marginell substitutionskvot mellan tid och pengar som kan tolkas som värdet av tid som en 

resurs, 𝜇/λ. Men han visar även att tid värderas olika baserat på tre olika varianter; värdet av 
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tid som en resurs 𝜇/λ 2(ett pengavärde av att bli tilldelad mer tid), värdet för tid som är tilldelat 

en aktivitet (𝜕𝑈/(𝜕𝑇𝑖 )/𝜆3 (en avvägning mellan aktivitet och pengar), och värdet av sparad 

tid κi/λ
4 (betalningsviljan för att minska tid för en aktivitet). Värdet av fritid ska vara lika med 

lönenivån plus den marginella nyttan eller onyttan av en timme på arbetet. Detta bevisas genom 

att om värdet av fritid skulle vara högre än värdet av arbete skulle individen minska tiden på 

arbetet i den mån det går. Det visar sig att individen inte ser tiden som spenderas som en del 

av priset hen betalar för varan. En aktivitet som tilldelas mer tid än minimum, dvs. vid fritid, 

resulterar i att tidsrestriktionen inte är användbar längre då tidpriset inte har betydelse för 

individens beslut. DeSerpas slutsats består av tre viktiga delar: (1) nytta är en funktion inte bara 

baserat på varor utan även av tiden de tilldelas; (2) det finns två restriktioner att förhålla sig 

till, pengar och tid; (3) beslutet att konsumera en vara kräver att ett minimum av tid spenderas 

för en vara, tjänst eller aktivitet (exempelvis gå till affären), men individen kan även spendera 

mer tid åt den om hen önskar. 

 

McFadden och Train (1978) har gjort en studie på avvägningen mellan varor och fritid. 

Utifrån neoklassiska teorier har de tagit fram en nyttofunktion. Maximering av denna funktion 

visar att lönenivån är substitutionskvoten mellan arbete och inget arbete. Vidare tar de fram att 

indikationer på att 0,3 delar av inkomsten går till konsumtion och 0,7 delar till fritid. Vilket 

skulle innebära att individer antas ha ca 2/3 av dygnet till fritid och att hen själv kan omvandla 

inkomst till varor genom att välja hur mycket arbetstid personen vill ha.  

 

Jara-Díaz et. al. (2008) har gjort en uppföljning på värdet av fritid publicerat av DeSerpa 

(1971) med data från tre städer, Santiago (Chile), Karlsruhe (Tyskland) och Thurgau 

(Schweiz). De tar fram en modell för tidfördelning med en Cobb-Douglas funktion som 

beskriver nyttan som en funktion av tid för aktivitet, varor i samband med aktivitet, pris för 

varor, tid för arbete, lön och övrig inkomst. Genom att ta fram marginalnytta med avseende på 

olika variabler kommer de fram till ett resultat där värdet av fritid är positivt och skiljer sig 

signifikant från lönenivån. Värdet av fritid ökar i samband med betydelsen av fritidsaktiviteten 

för individen, med en utgiftshastighet för varor/fritid som kan tolkas som förhållandet mellan 

neutral inkomst och neutral tid att spendera. Individen antas spendera pengar på aktiviteten 

                                                           
2 μ visar med hur mycket det optimala värdet av målfunktionen förändras om tillgänglig tid ökar med en enhet. λ 

visar med hur mycket det optimala värdet av målfunktionen förändras om inkomsten ökar med en enhet.  
3 (∂U/∂Ti) visar marginalnyttan med avseende på Ti.  
4 κi visar med hur mycket det optimala värdet av målfunktionen förändras om restriktionen av att tilldela en 

aktivitet mindre tid.  
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vilket inte alltid behöver vara fallet. Deras resultat indikerar på att värdet av fritid varierar 

mellan 65,9 %- 119,8% av lönen, beroende på land. Detta presenteras utförligare i kapitel 3. 

 

3.  Empirisk ansats 
 

I detta kapitel kommer den framtagna modellen av Jara-Díaz et. al. (2008) presenteras. Vidare 

kommer en förklaring av estimering av de parametervärden som tillämpas i denna studie (a.a.). 

 

3.1. En modell för tidfördelning 

Tidens ekonomiska värde har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren. Tid är en 

begränsad resurs och ur ett ekonomiskt perspektiv ska resurser alltid fördelas för att nå maximal 

nytta. Människan måste fördela tiden mellan arbete, familj, hemarbete och egna ambitioner till 

den grad att individens tid tas tillvara på bästa möjliga sätt och nyttan maximeras. Jara-Díaz et 

al. (2008) har tagit fram en tidsfördelningsmodell för att bättre kunna förstå hur individen 

värderar sin tid i olika sammanhang. Denna modell utgår från en nyttofunktion och förklarar 

den marginella nyttan av att obundet kunna välja aktiviteter och konsumtion för individen.   

En modell som omfattar aktiviteter och varor, där individen får ett värde av aktiviteter 

och de varor som konsumeras i samband med aktiviteten, behöver innefatta restriktioner för att 

göra modellen så verklighetstrogen som möjligt. Den första är en budgetrestriktion som räknar 

alla inkomster och kostnader. Det andra är en total tidsrestriktion, då tiden är begränsad. Den 

tredje, och sista, är en teknisk restriktion som handskas med konsumtion av varor och 

tilldelning av minimumtiden som krävs för att konsumera varan eller utföra en aktivitet. Jara-

Díaz et. al. (2008) tillämpar en Cobb-Douglas funktion för att kunna använda modellen till 

analytiska studier. För att ta reda på förändringen som händer i relation till en av variablerna 

deriveras den med första ordningens villkor med respekt till den variabeln som är av intresse. 

Alla variabler i funktionen antas vara exogena, vilket innebär att de är bestämda utanför 

funktionen. De får fram fem ekvationer, varav två visar förändringen med respekt till varor och 

den minsta tiden som krävs för att konsumera en vara. Av de resterande visar två förändringen 

i aktiviteter och den minsta tiden som måste spenderas på en aktivitet. Den femte, och sista 

ekvationen visar förändring med respekt till arbete. Det antas att individen vill maximera sin 

nytta och sätter dessa fem ekvationer lika med noll för att få fram när förändringen når maxläget 

innan den vänder. Alla aktiviteter som individen inte önskar att göra blir tilldelade det 

minimum som krävs men möjligheten finns ändå att den inte behöver vara oönskad då den 

optimala tiden kan vara mindre än den tekniska restriktionen om minimumtid till en aktivitet. 
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Minimum av tid och konsumtion representerar relationer mellan varor och tid och sammanför 

variablerna för tid och utgifter som är förpliktade, alltså den minsta tiden avsatt till plikter som 

ska utföras samt utgifterna som måste betalas, exempel boende. De individuella preferenserna 

visar att värdet för fritid ökar i samband med den individuella betydelsen av aktiviteten. Värdet 

ökar med en hastighet av förhållandet mellan den oförpliktade inkomsten och den oförpliktade 

tiden att spendera, då en individ är obunden och fri att spendera tiden som hen önskar. Modellen 

de tagit fram för värdering av fritid visas i ekvation 8.  

𝑉𝐿 =
𝜇

𝜆
=

1−2𝛽

1−2𝛼
×

(𝑤𝑇𝑤
∗ −𝐸𝑐)

(𝑇−𝑇𝑤
∗ −𝑇𝑐)

      (8) 

Funktionen beräknar värdet av fritid som en genomsnittlig nytta, 
1−2𝛽

1−2𝛼
, där författaren 

använder Jara-Díaz et. al. (2008) skattade parametervärden i denna uppsats. (𝑤𝑇𝑤
∗ − 𝐸𝑐) 

beräknar individens inkomst efter skatt, lönenivån w och antal arbetade timmar TW, minus 

kostnader EC. (𝑇 − 𝑇𝑤
∗ − 𝑇𝑐) beräknar dygnets timmar, T, dvs. 24, minus tiden på arbete 𝑇𝑤

∗  

och tiden till andra aktiviteter förutom fritid TC. Denna funktion leder fram till ett Value of 

Leisure, VL, ett monetärt värde för fritid.  

 

3.2. Estimering av parametervärden 

Jara-Díaz et al. (2008) använder data från tre olika länder för att beräkna värdet av fritid. I 

denna uppsats används estimat från två av dessa tre länder. De två länderna som får representera 

Sverige är Tyskland och Schweiz. Anledningen till att dessa två har valts är för att de ligger 

närmast Sverige, med avseende på BNP/capita, lönenivå och skattesats i procent på bruttolön, 

se tabell 1.  

 

Tabell 1. Jämförelse mellan länder. (Carlgren, 2018a, 2018b; Eurostat, 2014; Isaxon, 2011; 

Utrikespolitiska institutet, u.å;a, b, c, d.).  

 Tyskland Sverige Schweiz Chile 

BNP/capita (2016) 42 070 US$  51 949 US$  79 891 US$  13 793 US$  

Bruttolön/timme SEK (2016)5 142 164 265 26 6 

% i skatt på bruttolön 40 25 17 10,3 

 

                                                           
5 Omräknat med genomsnittlig kurs för euro 2014 sedan justerat för inflation. 
6 Uppskattad timlön baserat på månadslön (Isaxon, 2011) och antal arbetade timmar per månad (Jara-Díaz et. 

al., 2008) omräknat för inflation till 2016 års priser. 
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Jara-Díaz et. al. (2008) datamaterial till estimat för β (genomsnittlig individuella 

preferenser att avvara tid till aktiviteter) och α (genomsnittlig individuella preferenser att 

avvara tid för konsumtion) samlades in under sex veckor baserat på resedagböcker och 

personliga intervjuer i hemmet. Individer över sex år deltog; 159 personer i Tyskland, 

Karlsruhe, och 230 personer i Schweiz, Thurgau. Av dessa var det 90 och 126 individer som 

arbetade i Karlsruhe och Thurgau respektive. I tabell 2 presenteras en beskrivning av 

datamaterialet. 

 

Tabell 2. Beskrivning av datamaterialet. 

Karaktär Karlsruhe Thurgau 

Kön (% kvinnor) 46,7 37,3 

Civilstånd (% gifta) 63,3 74,6 

Mest frekventa ålder och andel (%) > 50 (37,8) 35-49 (39,7) 

Genomsnittlig hushållsstorlek 2,5 2,5 

Enmansarbetande hushåll (%) 48,1 62,4 

Ägande av mobiltelefon (%) 51,1 ej tillgänglig 

E-poståtkomst (%) 47,8 ej tillgänglig 

Individer med mer än ett arbete (%) 5,6 19,8 

Genomsnittliga arbetstimmar per vecka  32,5 36,5 

Genomsnittlig arbetsinkomst 

(US$/månad) - - 

Genomsnittlig hushållsinkomst 

(US$/månad) 2546 6922 

Andel helstidarbetande 63,3 77,8 

Urvalsstorlek (varaktighet) 90 (6 veckor) 126 (6 veckor) 

   
Landsindikatorer 

  
Förväntad livslängd vid födsel (år) 78,3 80,5 

Bruttonationalinkomst per capita (US$/år) 25270 40680 

Källa: Jara-Díaz et. al. (2008); Tabell 1, s. 951. 

 

Med maximum likelihood-metoden skattas de okända parametrarna. De antar att de 

observerade variablerna är kända förutom ett antal okända parametrar. Dessa parametrar får 
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sitt värde genom att de skattar de parametrar som med störst sannolikhet ligger bakom de 

observerade värdena. 

För att kunna estimera med modellen behöver ett antal antaganden göras angående 

feltermen. Det som har antagits är att det kan finnas mätningsfel i alla observerade variablerna, 

skillnader mellan individer, specifikationsfel och en naturlig slumpmässighet som ligger i 

människans natur. De antar att dessa feltermer tillsammans blir normaldistribuerade eftersom 

de uppstår från olika oberoende källor. De har använt sig av robusta standardavvikelser när de 

utförde regressionen eftersom de inte kan anta att variansen hos feltermen är konstant (Jara-

Díaz et. al., 2008). Att anta att variansen hos feltermerna är konstant och att det därmed råder 

homogenitet kan leda till att prövade hypoteser och t-test på koefficienterna ger missvisande 

resultat på grund av för små/stora standardavvikelser (Verbeek, 2012). På grund av korrelation 

mellan de oberoende variablerna har en kontrollvariabel inkluderats i modellen som ska hjälpa 

till att ta fram de faktiska estimaten för koefficienterna (Jara-Díaz et. al., 2008). Utan denna 

kontrollvariabel skulle andra oberoende variabler kunna visa större eller mindre effekt på den 

beroende variabeln än de faktiskt har, Ceteris Paribus (Verbeek, 2012). De har utfört ett LR 

test med kontrollvariabeln och för Karlsruhe visade det att det är omotiverat att inkludera en 

korrelationsvariabel, medan det för Thurgau visade sig vara att föredra den gemensamma 

modellen. Estimaten av β och α visas i tabell 3 (Jara-Díaz et. al., 2008). 

 

Tabell 3. Jara-Díaz et. al. estimationer för parametrar β och α till den färdiga modellen 

Parameter Karlsruhe   Thurgau   

  Koefficient t-stat Koefficient t-stat 

α 0,432 23,8 0,396 19,9 

β 0,090 10,6 0,086 12,1 

Källa: Jara-Díaz et. al. (2008); Tabell 2, s. 954. 

 

Desto mer t-värdet avviker från noll desto högre signifikans har det. En generell riktlinje 

för t-värdet är att om det ligger över 1,96 så är det signifikant på 95 procentsnivån. Det innebär 

förenklat att det finns 5 % risk att det man lyckats bevisa i studien inte går att bevisa i större 

grupper (Verbeek, 2012).  T-statistiska är över det kritiska värdet på 1,96 och visar att alla 

estimat är signifikant skilda från 0, alltså att de har en påverkan. Den estimerade 

betalningsviljan för fritid i deras studie presenteras i tabell 4.  
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Tabell 4. Uppskattat värde av fritid för individer i Karlsruhe och Thurgau. (T-stat.). 

 Karlsruhe  Thurgau  

Fritid µ/λ US$  12,7 (4,0) 26,7 (5,6) 

% av lönenivå 119,8 87,8 

SEK Fritid (2015)7 127 kr 243 kr 

Genomsnittlig timlön8 106 kr 277 kr 

Källa: Jara-Díaz et. al. (2008); Tabell 3, s. 955. 

 

3.3.  Validitet och reliabilitet 

Normalfördelningen för feltermen kan ifrågasättas då urvalsprovet i studien var litet och 

antaganden om normalfördelning baseras på stora urvalsgrupper. Litet urval kan leda till att 

estimatorn är biased och därmed ger missvisande resultat. För Karlsruhe är den störst 

representerade gruppen > 50 år och gifta män. Med vägda variabler hade lika delar av urvalet 

blivit representerade i estimaten. Med tidsseriedata som denna kan det innebära att veckorna 

är beroende av den föregående veckan, exempelvis vecka tre beror på hur det såg ut vecka två. 

För att ta hänsyn till det hade de kunnat inkludera lags i modellen. För beräkning av Ec har 

olika kostnader använts i de två urvalen. För Karlsruhe har författarna använt en undersökning 

gjord av National Statistical Institute (INE) för åren 1996–1997, medan det för Thurgau 

användes data om resekostnader, periodkort för lokaltrafik, försäkring och skatt för bil, avgifter 

och inteckningar. Det gör att man kan ifrågasätta om studierna ger likvärdiga resultat som kan 

jämföras.  

 

4. Datamaterial  

I detta kapitel presenteras den hämtade statistiken och datamaterialet som används i studien. 

De olika variablerna tidsanvändning, inkomst och utgifter som är till underlag för 

uppskattningen av betalningsviljan för en timma fritid presenteras i varsitt avsnitt.  

 

                                                           
7 Omräknat US$-SEK med genomsnittskurs för 1999 (Karlsruhe) och 2003 (Thurgau), sedan justerat för 

inflation. 
8 Uppskattad genomsnittlig lön är baserad på fritidens värde och den andel av lönenivån fritidens värde 

motsvarar enligt Jara-Díaz et. el. (2008) studie.  
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4.1.  Tidsanvändning 

Figur 1 visar hur individerna 16-19 år fördelar sin tid per dygn i genomsnitt. Vid 

gymnasiestudier antas individer ha 2080 undervisningstimmar på sina tre år i gymnasiet, ca 2,5 

timmar per dag under 40 veckor (SFS 2011:185). De antas ha mer läxor och ansvar, 

hushållssysslorna är ca 1 timme per dag och sömnen för tonåringar är ca 10 timmar per dygn 

(Aktivträning, 2012; Ung livsstil, u.å.).  

 

 

Figur 1-Tidsfördelning ålder 16-19 år. 

 

För åldern 20–64 år utgår författaren från SCB:s tidsfördelningsundersökning 2010/2011 

som visar att män har ca 5,5 timmar arbetstid/dag på en 7 dagars period och kvinnor ca 4,5 

timmar/dag på en 7 dagars period, se figur 2 och 3 (SCB, u.å). Den totala årsarbetstiden är 

uträknad enligt följande; antal timmar * 7 dagar * 52 veckor. Det ger 1820 timmar årsarbetstid 

för genomsnittet (män och kvinnor). 
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Figur 2-Tidsfördelning kvinnor 20-64 år. 

 

 

Figur 3 - Tidsfördelning män 20-64 år. 

 

4.2.  Inkomster 

Inkomstuppgifter med hänsyn till ålder är hämtade från SCB (2016) och visar 

medianinkomsten för olika åldrar. Medianvärdet visar det mittersta värdet utan hänsyn till 

extremvärden. Det är en fördel då ett medelvärde skulle kunna visa på för hög eller låg inkomst 

om extremvärden förekom, vilket det ofta gör i inkomstsammanhang. Lönenivån per timme är 

uträknad genom att ta årslön/årstimmar. Årstimmarna är uträknade efter antalet arbetstimmar 

per dag, enligt tidsanvändningsundersökningen, multiplicerat med 7 dagar sedan multiplicerat 

med 52 veckor (40 veckor för skoleleverna) och varierar beroende på hur mycket tid individen 

antas spendera i skolan eller på arbetet. I studien har ingen hänsyn tagits till semester. 
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Inkomsten per åldersintervall är baserat på konsumtionsenheter i hushållet. Siffrorna kan därför 

vara något missvisande om hushållet har många familjemedlemmar som är barn. Inkomst för 

16-19 år är studiebidraget under 9 månader. Inkomsten presenteras i figur 4.  

 

 

Figur 4 – Disponibel inkomst per åldersintervall i tusen kronor. 

 

Enligt författaren kan den lägre inkomsten mellan 30–39 år tänkas bero på att många i 

den åldern skaffar barn och har föräldrapenning samt att de arbetar mindre när barnen är yngre. 

Båda är faktorer som påverkar den disponibla inkomsten negativt under de åren.  

 

4.3.  Utgifter 

Utgifterna är baserade på data från SCB (2012). Uppgifterna är baserade på vad 2 871 hushåll 

har spenderat år 2012 och den beräknade populationsstorleken är 4 123 800 personer. 

Utgifterna är indelade efter aktivitet och varor. Genomsnittsvärdet för samtliga hushållsgrupper 

får i bästa mån representera utgifter för individerna från 20-64 år och är 311 320 kr per år. 

Ungdomar 16-19 år antas bo hemma och inte betala för utgifter annat än för sina fritidssysslor. 

Alla utgifter är årsbaserade och dividerat med 365 dagar för att få ett genomsnittsvärde per dag, 

då modellen är baserad på timmar under ett dygn. Varför utgifterna utgör en viktig del i 

modellen är för att allt inte kan spenderas på fritid. Individen behöver ha bostad etc. för att 

kunna leva och avvägningen mellan arbete och fritid är beroende av hur mycket utgifter hen 

har. Ungdomarna antas spendera hela sitt studiebidrag och det gör att utgifterna blir 25,80 kr 
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per dag och för alla 20 år eller äldre blir utgifterna 542 kr per dag omräknat för inflation till 

2015 års penningvärde. Statistik från SCB (2012) visar att de med lägst inkomst spenderar ca 

136% av sin lön, medan höginkomsttagare spenderar ca 67% av sin lön. Detta indikerar på att 

genomsnittsutgiften i förhållande till lönenivån är nära sanningen. 

4.4.  Förväntningar 

Tidigare forskning visar att värdet av fritid inte behöver vara samma som lönenivån. 

Författaren förväntar sig att skattningar med parametervärden från Karlsruhe ska vara över de 

presenterade resultatet för Karlsruhe från Jara-Díaz et. al. (2008), och att skattningar med 

parametervärden från Schweiz ska vara lägre än de presenterade resultatet (a.a.). 

 

5.  Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten i kategorier om ålder och inkomst. Värdet visas med 

parametervärden från Karlsruhe (blå linje) och Thurgau (röd linje) i samtliga figurer. 

Uträkningar har gjorts i Excel och kan därmed inte bifogas som appendix. Filen finns 

tillgänglig att laddas ner om man vill ta del av uträkningarna på följande adress: 

http://users.du.se/~rem/Sandra Nordström.xlsx  

 

5.1  Tidsvärdering fördelat på ålder 

Författaren har uppskattat värdet för fritid. Populationen är Sverige, men parametervärden från 

Karlsruhe och Thurgau har använts för att kunna genomföra studien då det inte finns tillgänglig 

information om detta för målpopulationen. För alla individer 20-64 år kommer endast timlönen 

efter skatt att variera då tiden är baserad på tidsfördelningsundersökningen från SCB.  

 

I tabell 5och 6 presenteras resultatet i tabellform för en överblick i förhållande till ålder 

och lönenivån. Baserat på lönestatistik och skatter i jämförelseländerna anser författaren att 

värdet för den svenska populationen bör vara placerat någonstans mellan skattningarna som 

framtagits med parametervärden för de två länderna. Fördelningen av betalningsviljan sprider 

sig mycket mellan de olika ålderskategorierna. I tabell 5 kan man se att betalningsviljan varierar 

från 35 till 208 % av lönenivån. Den uppskattade procentuella betalningsviljan med 

parametervärden från Thurgau, enligt tabell 6, visar en något lägre variation och sträcker sig 

från 23 % till 135 % av lönenivån. 

 

 

http://users.du.se/~rem/QUEST_STRA_ETICHETTE.pdf
http://users.du.se/~rem/QUEST_STRA_ETICHETTE.pdf
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Tabell 5. Resultat med parametervärden från Karlsruhe. 

Ålder Timlön efter 

skatt 

Betalningsvilja 

för en timma 

fritid, kr 

Betalningsvilja 

som % av timlön 

16-19 13,63 4,75  34,86 

20-24 127,47 110,57  86,74 

25-29 129,95 124,91  96,12 

30-34 127,69 111,85  87,59 

35-39 129,56 122,68  94,69 

40-44 137,20 166,96  121,69 

45-49 149,01 235,44  158,00 

50-54 161,04 305,20  189,52 

55-59 169,23 352,67  208,39 

60-64 167,69 343,75  204,99 

Genomsnitt 

samtliga 131,25 132,46  100,92 

Genomsnitt 

samtliga utom 

16-19 144,32 208,22  144,28 

 

Tabell 6. Resultat med parametervärden från Thurgau. 

Ålder Timlön efter 

skatt 

Betalningsvilja 

för en timma 

fritid, kr 

Betalningsvilja 

som % av timlön 

16-19 13,63 3,14  23,02 

20-24 127,47 73,00  57,27 

25-29 129,95 82,47  63,46 

30-34 127,69 73,84  57,83 

35-39 129,56 81,00  62,52 

40-44 137,20 110,23  80,34 

45-49 149,01 155,45  104,32 

50-54 161,04 201,50  125,12 

55-59 169,23 232,84  137,59 

60-64 167,69 226,95  135,34 

Genomsnitt 

samtliga 131,25 87,45  66,63 
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Genomsnitt 

samtliga utom 

16-19 144,32 137,48  95,26 

 

Samtliga uppskattade värden med parametervärden från Karlsruhe är högre än tidigare 

skattade värden (Jara-Díaz et. al., 2008), vilket var väntat då lönenivån i genomsnitt är högre i 

Sverige. Genomsnittet för timlön och betalningsvilja med Thurgaus parametervärden är lägre 

än de skattade från Jara-Díaz et. al. (2008) studie, vilket sannolikt beror på att svenska 

populationen har en lägre timlön i genomsnitt. I figur 5 presenteras den uppskattade 

betalningsviljan i kategorier om ålder med parametervärden från Karlsruhe och Thurgau som 

graf. Man kan tydligt se att de följer inkomstkurvan presenterad i figur 4, samt att 

betalningsviljan med parametervärden från Thurgau är något lägre. Detta var inte oväntat då 

nyttan av fritiden värderas högre av populationen i Karlsruhe.  

 

Figur 5-Monetärt värde för fritid, åldersindelat. 

Författaren anser att för den svenska populationen borde den sanna kurvan gå mellan 

dessa skattningar. Ett genomsnitt av de båda uppskattningarna ger en betalningsvilja på 155,50 

kr för Sveriges population. 
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5.2. Tidsvärdering fördelat på inkomst 

I figur 6 presenteras resultatet indelat i inkomstnivåer efter skatt. Detta visar att för att ha ett 

positivt värde på fritid behöver individen ha en årsinkomst på 200 000 kr efter skatt.  

 

 

Figur 6-Betalningsvilja för en timma fritid för individer 20-64 år. 

 

Resultatet ska tolkas med försiktighet då utgifterna är lika för alla nivåer. Sannolikheten 

att det stämmer i verkligheten är låg då individen oftast anpassar utgifter efter inkomsten, men 

uppgifterna från SCB (2012) om andel utgifter i relation till inkomst indikerar på att det är 

relativt likt verkligheten. Tabell 7 visar skattningarna i relation till andelen utgifter.  

 

Tabell 7. Resultat av tidsvärdering fördelat på inkomst. 

Årslön efter 

skatt, kr 

Timlön efter 

skatt, kr 

VL Thurgau, 

kr 

VL Karlsruhe, 

kr 

Utgift i % av 

inkomst 

150 000 82,42  -99,45  -150,63  131,53 

200 000 109,89  5,70  8,64  98,64 

250 000 137,36  110,86  167,91  78,92 

300 000 164,84  216,01  327,18  65,76 

350 000 192,31  321,17  486,46  56,37 

400 000 219,78  426,33  645,73  49,32 
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450 000 247,25  531,48  805,00  43,84 

 

Betalningsviljan är tydligt kopplad till inkomsten, då det utgör en avgörande faktor för 

hur mycket en individ i genomsnitt vill betala för ytterligare en timma fritid. Det negativa 

värdet för fritid tolkar författaren som att individen saknar möjlighet att betala för fritid och 

skulle minska fritiden till förmån för avlönat arbete om hen fick välja själv.  

 

6.  Monte Carlo känslighetsanalys 

En känslighetsanalys har utförts på resultatet, en så kallad Monte Carlo simulation i Excel. Den 

används för att förstå risker och osäkerhet i de uppskattade värdena. I simuleringen modelleras 

sannolikheten för olika utfall. I denna studie har 10 000 slumpmässiga dragningar för 

respektive parameter simulerats.  Metoden används tex för känslighetsanalyser i samband med 

CBA studier. Diskonteringsräntan antas i en CBA vara likformig och med en Monte Carlo 

simulering kan man bedöma hur känsligt nettonuvärdet är om diskonteringsräntan antar olika 

värden.  Nackdelar med metoden är att den är helt beroende av vilka antaganden man gör om 

distributionen för variabeln och vilken data man startar simulationen med (Boardman et. al., 

2014). Då parametervärdena som skattningarna av fritidens värde för den svenska populationen 

i denna studie bygger på resultat från andra populationer, har författaren valt att göra en 

känslighetsanalys.   

 

I brist på studier för Sverige inom området har författaren i denna studie antagit att 

distributionen för β och α är normalfördelad. En normalfördelning innebär att variabeln 

kommer att anta värden kring medelvärdet med större sannolikhet än värden med stor 

avvikelse. Detta antagande har författaren gjort med anledning av att variationen kring den 

uppskattade variabelns medelvärde har små standardavvikelser, är oberoende och är 

slumpmässiga. 

 

Eftersom statistiken visar att populationskaraktäristiska för Sverige är rankat mellan 

populationskaraktäristiska för Schweiz och Tyskland, har författaren valt att utföra 

känslighetsanalysen på genomsnittet av parametervärdena för α och β respektive.  

αKarlsruhe och αThurgau är oberoende och normalfördelade, med sina estimerade 

parametervärden som medelvärde och sina respektive standardavvikelser9. Därmed kan man 

                                                           
9 𝛼𝐾~n;  0,432;  0,0181, 𝛼𝑇~n;  0,396;  0,0198   
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anta att Z=(αK+αT)/2 är normalfördelad med medelvärde 0,414 och en standardavvikelse på 

0,01310. Eftersom att βKarlsruhe och βThurgau är oberoende och normalfördelade, med sina 

estimerade parametervärden som medelvärde och sina respektive standardavvikelser11, kan 

man anta att Y=(βK + βT)/2 är normalfördelad med medelvärde 0,088 och standardavvikelse 

0,00612. 

 

Med dessa antaganden har en Monte Carlo simulering gjorts där α och β antar 10 000 

olika värden vardera och överförs till funktionen, se avsnitt 3.1., som beräknar ett värde för 

fritid för den svenska populationen. Resultatet visas om åldrarna 16-19 år och 20-64 år. 

Anledningen till uppdelningen är för att Transportstyrelsen efterfrågat en uppskattad 

betalningsvilja för ungdomar till analyser om körkortsutbildningar13. Resultatet för 16-19 år 

presenteras i tabell 8. 

 

Tabell 8. Deskriptiv statistik av Monte Carlo simulation, 16-19 år 

 
β 

 
α 

 
VL, kr 

MAX 0,11 
 

0,47 
 

11,59 

MEDIAN 0,09 
 

0,41 
 

3,77 

MEDEL 0,09 
 

0,41 
 

3,88 

MIN 0,066 
 

0,36 
 

2,32 

 

 

De skattade värdena för ungdomar 16-19 år är 3,14 med parametervärden för Thurgau 

och 4,75 med parametervärden för Karlsruhe. Genomsnittet blir 3,95 vilket är något högre än 

medianen för känslighetsanalysen visar. Frekvensen för de antagna värdena för fritid visas i 

figur 7. Då det simulerade värdet för fritid är en ickelinjär funktion, en kvot, av två 

normalfördelade parametrar (β/α) så blir fördelningen inte helt normalfördelad utan lite skev.  

 

                                                           
10 𝑆𝑡𝑑𝑍 = ((0,0181512612 + 0,0198994972) 4⁄ )0,5  
11 𝛽𝐾~n;  0,09; 0,0085, 𝛽𝑇~n; 0,086;  0,0071   
12 𝑆𝑡𝑑𝑌 = ((0,0084905662 + 0,0071074382) 4⁄ )0,5 
13 Värdet för fritid gäller endast vid vinst/ökning av en timma fritid, inte vid förlust/minskad fritid. 
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Figur 7 - Uppskattad betalningsvilja, genomsnitt av parametervärden från Karlsruhe och 

Thurgau. 

 

I tabell 9 presenteras resultatet av simulationen för ålder 20-64 år. Medianen är på 165 

kr, vilket är lägre än resultatets genomsnitt på de sammanlagda skattningarna, 172,85 kr. Det 

finns en möjlighet att α varierar så pass att den överstiger 0,5 vilket skulle resultera i ett negativt 

värde, men det skulle ske väldigt sällan på grund av antagandet om normalfördelningen. Enligt 

Jara-Díaz et.al (2008) är det inte väntat då parametern ska anta ett värde under 0,5 enligt deras 

teoretiska ramverk.  

 

Tabell 9. Deskriptiv statistik av Monte Carlo simulation, 20-64 år. 

 
β 

 
α 

 
VL, kr 

MAX 0,11 
 

0,47 
 

412,14 

MEDIAN 0,09 
 

0,41 
 

165,06 

MEDEL 0,09 
 

0,41 
 

169,40 

MIN 0,06 
 

0,36 
 

102,63 

 

Fördelningen av det uppskattade värdet för fritid visas i figur 8. Även denna fördelning 

är lite skev på grund av den ickelinjära funktionen.  
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Figur 8 – Uppskattad betalningsvilja, genomsnitt av parametervärden från Karlsruhe och 

Thurgau. 

 

 

7.  Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att uppskatta en genomsnittlig betalningsvilja för ytterligare en 

timma fritid för svenska individer. Resultatet visar att betalningsviljan varierar med inkomsten 

och ålder, med stor sannolikhet för att dessa två ofta är korrelerade. Karlsruhe, Tyskland, har i 

genomsnitt en högre individuell glädje av att få en timma fritid till. Den uppskattade 

betalningsviljan med parametervärden från Karlsruhe är därmed högre. Detta beror troligtvis 

på att Tyskland betalar högre inkomstskatt och i genomsnitt har en lägre timlön. Därmed 

värderar de fritiden högre, då arbetet inte ger lika stor utdelning. Thurgau, Schweiz, har i 

genomsnitt en hög timlön och betalar mindre inkomstskatt, vilket resulterar i att det blir mer 

värt för individerna att arbeta vilket minskar nyttan av fritid. Men värdet för fritid kan ändå 

vara högre för den populationen då inkomsten är den variabel som avgör fritidens värde. Man 

ska även ha i åtanke att studierna från Schweiz och Tyskland har inkluderat individer från 6 till 

16 år i sin studie vilket kan ha påverkat deras resultat. I denna studie är barn under 16 år 

exkluderade då föräldrarna antas betala för dem. 

 

Baserat på författarens antaganden visar resultatet att relationen mellan inkomst och 

utgifter är ungefär lika i denna studie som i undersökningen av SCB (2012). Reliabiliteten av 

resultatet ökar därmed något då det faktiskt är nära sanningen, vilket ökar möjligheterna att få 

fram liknande betalningsvilja i fortsatta studier. Validiteten av uppsatsen kan ifrågasättas då 

författaren använder parametervärden från andra länder i brist på tidigare studier i Sverige. 
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Men validiteten stärks när ett genomsnitt av de båda uppskattade parametervärdena används, 

med avseende på populationskarakteristikan. Detta känns rimligt med tanke på Sveriges 

genomsnittslön och skatt i jämförelse med statistik och Jara-Díaz et. al. (2008) uppskattade 

resultat av Tysklands och Schweiz betalningsvilja.  

 

Känslighetsanalysen visar att värdet av fritid är känsligt och kan variera mycket. 

Medianen för den uppskattade betalningsviljan är 165 kr för individer mellan 20–64 år och 

3,77 kr för individer 16-19 år. Känslighetsanalysen visar att ungdomars betalningsvilja varierar 

mellan 2,31–11,59 kr för 10 000 dragningar. Det skiljer 9,28 kr mellan det högsta och det lägsta 

värdet av fritid. För populationen 20–64 år är det betydligt större varians vilket sannolikt beror 

på antagandet om den högre timlönen. Det skiljer 309,51 kr mellan det högsta och lägsta värdet 

på fritid.  

 

Då denna studie är baserad på timlön efter skatt, antas att individer med högre timlön 

betalar mer i skatt, även om utvärderingar av antagandet ej är gjorda i studien. Högre 

timavlönade kan därmed ha en högre nytta av fritiden, delvis då timlönen är högre men även 

då den högre skatten inte ger samma nytta av arbetet. Individer med lägre lönenivå kan å andra 

sidan ha en lägre individuell nytta av fritid då de anser att arbete ger mer nytta. Det borde finnas 

en inkomst där parametervärden för svenskar skiljer baserat på olika inkomstgrupper.  

 

Fortsatta studier inom området skulle kunna vara att uppskatta parametervärden för den 

svenska populationen i avseende till olika inkomstgrupper. En studie om hur de olika 

levnadsförhållandena och familjesituationer påverkar och uppskatta parametervärden med 

avseende på sociologiska förhållanden. Vilka individer som är mest utsatta för stress och hur 

deras betalningsvilja för fritid ser ut. Andra studier inom området skulle kunna vara att 

undersöka den verkliga effekten av substitutionseffekten och inkomsteffekten och vilken som 

har störst inflytande. Det skulle också vara intressant att empiriskt studera om MRS för fritid 

är avtagande.  

Vad är den ultimata andelen fritid i relation till övrig tid? För mycket fritid, orsakad av 

arbetslöshet till exempel, kostar samhället i form av utbetalningar, psykisk ohälsa och 

kriminalitet då personer som ofrivilligt har tid att spendera lätt kan spendera den på fel 

aktiviteter. För lite fritid kostar samhället pengar i form av sjukpenning, psykisk ohälsa och 

produktionsbortfall. Hur mycket fritid är nödvändigt för att individen ska kunna må bra?  
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Vidare kan en ny tidsanvändningsundersökning för Sverige ge tydligare indikationer på 

hur tiden faktiskt är fördelad i dagsläget då mycket kan ha förändrats sen 2010/2011.  

 

Slutsatsen för denna studie blir att betalningsviljan för ytterligare en timma fritid är beroende 

av, och starkt korrelerad med, inkomsten. Den genomsnittliga betalningsviljan för individer 

20–64 år är ca 165 kr, vilket motsvarar ca 115 % av lönenivån. Den genomsnittliga 

betalningsviljan för ungdomar 16–19 år är ca 4 kr och motsvarar 28 % av timlönen 

(studiemedlet).  
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