
Hobbylust 
Av Ida Hult, etnolog, trendstrateg och VD för Trendethnography. 

 

Intresset för fritiden ökar. Efter att i många år sprungit efter status i yrkeslivet och skrutit med 
fulltecknade agendor och sociala engagemang låter vi nu våra jag ta plats och synas. Plats för 
skapande och nörderi - det är morgondagens statusmarkör. Gamla och förr töntiga intressen 
återupptas och blir heta nostalgitrippar. Vi har stylat våra hem till tänderna - nu vill vi pimpa vår 
livsstil, ja rentav vår personlighet. 2012 blir hobbyns år då vi går från intresse för heminredning till 
heminredning för intressen. 

Hobby är mening 
Vi lever i ett samhälle med överflöd. I Sverige slänger vi 13 kilo kläder och 100 kilo ätlig mat per år 
och person. Vi möts av 5000 kommersiella budskap dagligen och blir avbrutna på arbetet i snitt var 
tredje minut. Vi upplever 17 gånger så mycket som våra farfarsföräldrar på en livstid. Vi träffar fler 
personer på en månad än farfarsfarfar gjorde under hela livet, men vi möter allt färre. Det är en 
paradox att vi har fler relationer och umgås mer men blir allt ensammare. Vår identitet får vi inte från 
bygden eller familjen, utan den är något vi skapar och visar upp genom kommersiella val och beslut. 
Identitet är ett individuellt projekt liksom meningen med livet. I sökandet efter mening sätter vi vår 
tilltro till fritiden och våra intressen, vårt hopp är att det är där vi ska finna vad vi saknar och behöver. 
Att vara utan intresse är att på sätt och vis att sakna mening.  

Hobby är livsstil 
På 1700-talet menade man att fritid var den tid man var fri från frossa och sjukdom. På 1920- och 30-
talen började fritiden bli ett realistiskt alternativ till arbetstid för allt fler. Hobbybegreppet slog 
igenom på bred front med kortad arbetstid och införandet av semester. Många aktiviteter fick 
hobbystatus tack vare tävlingar, framförallt under 1940-talets hobbyutställningar runt om i landet. 
Men sin fritid skulle man förvalta på ett uppbyggligt sätt. Från statligt håll talas det om 
”fritidsproblemet”. Den fria tiden borde användas till något meningsfullt och folkrörelser, 
folkbildning och hobbyverksamhet skulle stimulera hela samhället. I och med kvinnornas intåg på 
arbetsmarknaden under 50-talet började man också tala om kvinnor och hobbys. Men i motsats till 
männens ofta individuella intressen sökte sig kvinnor till mer sociala aktiviteter. Redan under 50-talet 
började man göra kopplingar mellan hobby, lönsamhet och yrkesverksamhet. Om hobby från början 
varit synonymt med att skapa själv och därmed kunna fly undan ett ointressant arbete, så blev det 
tydligare under 60-talet en del av vår moderna konsumtionskultur och ett sätt att köpa sig identitet. 
Idag handlar hobby och fritidsintresse framförallt om att markera livsstil även om det också kan vara 
en flykt från arbete och andra plikter.  

Hobby är andrum 
Så hur mår då alla intressenördande svenskar? Lyckoforskning och etnografiska studier visar att ett 
meningsfullt arbete och en rik fritid har avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Ett 
fritidsintresse är den perfekta bryggan mellan fritid och arbete, mellan konsumtion och eget 
skapande. Som paus i en rörig tidsålder. Fritidsintresset är både lärande och skapande, socialt och 
samtidigt en individuell njutning. Med ett intresse kan vi både säga något om oss själva och faktiskt” 
bli något”. Det ökar självkänslan och skapar ibland en hel karriär.  

Nu är hobbyrummet tillbaka som en modern drömateljé, fast utan krav på rumsstorlek; det går lika 
bra med en del av sovrummet, hallen eller köket. Men när arbete och fritid integreras är det viktigt 
att själv sätta gränser mellan nöje och plikt. Att göra själv, skapa själv och kunna själv handlar också 



om att skapa ordning i sig själv, i sin egen identitet. Fritidsintresset ger chansen att få sätta personlig 
prägel på livet. Hobbyrummet är mer än bara ett rum. Det är andrum.  

Hobby är lycka 
I vårt samhälle står självförverkligande i fokus. Alla får vara unika individer och berätta om det. 
Specialkunskaper ger status och nörden har ändrat karaktär och blivit social, stolt och framgångsrik. 
Att kunna något udda kan stärka dig själv som varumärke. Fritidsintresset har blivit en eftertraktad 
och glödhet statussymbol. Med hobbykonsumtion får vi rekvisitan för att spela upp våra liv.  

Idag är vi både high tech och high touch. Vi vill ha perfekt teknik och funktion men söker det äkta i 
tillvaron: närvaro, naturlighet och riktiga relationer. Hobbylusten stärks därför av miljötrenden då det 
ofta handlar om att ta vara på gamla material och tekniker eller att följa årstiderna. Hobbylusten 
rider på strömningar av äkta hantverk och DIY (do it yourself), men också på hälsotrender och 
estetiskt sökande. Här får vi det vi behöver och drömmer om. Med ett fritidsintresse blir man både 
lyckad och lycklig.  

 

 

/ Ida Hult 
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