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1 

Tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter 

 

INLEDNING 

Presentation 
Det här är en konsumtionshistoriskt inriktad studie med särskilt fokus på 
preferenserna. I studien undersöks fördjupat vilka preferenser som knutits till 
semestern och den semesterrelaterade konsumtionen. Studien gäller Sverige år 
1938-1959. Perioden kan karakteriseras som en första och inledande fas av 
semesterrelaterad masskonsumtion. Förvärvsarbetande svenskar hade precis fått 
rätt till semester enligt lag, och vi vet att den semesterrelaterade konsumtionen 
växte kraftigt. Vad de semesterfirande svenskarna ville göra med sin semester 
och hur detta kan ha påverkat deras konsumtion vet vi däremot mindre om. Det 
ska undersökas här. 

En plädering för konsumtionsperspektivet 
Till att börja med ska här argumenteras för vikten av att anlägga ett 
konsumtionsperspektiv på den ekonomiska utvecklingen. Anledningen till att 
argumentet behöver föras fram är att det är så pass mycket vanligare i 
ekonomisk-historisk forskning att studera produktion och de förändringar som 
sker där än konsumtion.1 Att forskare väljer att studera produktion behöver inte 
betyda att de menar att konsumtion inte har betydelse, men sammantaget 
framstår ändå konsumtionsområdet som relativt understuderat. 

Förändringar i konsumtionen kan inte antas vara oviktiga. De kan inte 
heller förutsättas vara en automatisk följd av industrialisering eller förändrade 
produktionsmönster. Vad som händer inom konsumtionens område har 
betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Min utgångspunkt är att produktion 
och konsumtion är två sidor av samma mynt. Det ena förutsätter det andra. 

                                         
1 Ett för licentiatuppsatsen näraliggande exempel utgörs av en nyutkommen antologi som 
behandlar den ekonomiska historien gällande turism till Medelhavets kuster. Här, som så ofta 
annars, ligger fokus framförallt på produktionsrelaterade faktorer. Se Segreto, Manera & Pohl 
(ed) 2009. 
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Produktion utan konsumtion är meningslös och detsamma gäller det omvända. 
Båda företeelserna har dessutom ett självständigt värde på så sätt att ingen av 
dem kan antas med automatik följa den andra.  

I studien kommer inte konsumtionens betydelse i förhållande till 
produktionen att undersökas som en frågeställning i sig, inte heller den faktiska 
konsumtionen som sådan. Studiens syfte och frågeställningar gäller istället mer 
specifika förhållanden inom konsumtionsområdet, nämligen 
semesterpreferenserna. Genom de resultat som tas fram hoppas jag dock 
samtidigt kunna visa att det är värdefullt att studera aspekter av konsumtionen 
och att konsumtionsrelaterade studier som denna kan bidra med ny och viktig 
kunskap gällande den ekonomiska utvecklingen.  

I de närmast följande avsnitten ska jag teckna en bakgrund till 
undersökningen med avseende på periodens semesterlagstiftning och 
övergripande konsumtionsutveckling. Efter det ska licentiatuppsatsens problem 
formuleras och syftet definieras.  

BETYDELSEFULLA FÖRÄNDRINGAR I DEN 

SEMESTERRELATERADE KONSUMTIONEN 

Första semesterlagen 
År 1938 infördes den första semesterlagstiftningen i Sverige. Den gav fast 
anställda rätt till två veckors betald semester. Med övergångsbestämmelser och 
de krav som ställdes på inarbetad tid kom lagen att gälla fullt ut sommaren 
1940.2  

Redan innan lagen infördes hade många yrkesgrupper en viss semesterrätt 
inskrivet i sina anställningsavtal. Vanliga tjänstemannagrupper i kommunal-, 
landstings- eller privat regi, som sköterskebiträden, poliser, brandmän och 
butikspersonal, hade ofta två veckors semester. Tre veckors semester eller mer 
hade till exempel högre tjänstemän i kommunerna och andra yrkeskategorier, 
som chefer, poliskommissarier, läkare och utbildade sjuksköterskor. Också 
privata företagsledare hade många gånger relativt långa semestrar enligt dåtida 
undersökningar.3 

                                         
2 År 1938 hade lagen ingen reell effekt alls. Sommaren 1939 kunde man i enlighet med lagen 
tillgodoräkna sig maximalt en veckas semester. SFS 1938:287. 
3 Croner, 1939, s.252-253; Statens offentliga utredningar (SOU) 1937:49, s.72-85; Sveriges 
officiella statistik (SOS), Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige, 1925, 
s.21; SOS, Arbetstidsförhållanden inom detaljhandeln, 1933, s.96-102 samt SOS, 
Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda, 1938, 
s.175-179 och 192. En av dessa undersökningar genomfördes redan under 1920-talet. 
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De som främst gynnades av semesterlagstiftningen var grupper inom 
arbetarklassen, till exempel industriarbetare, hembiträden, butiksanställda och 
personal inom hotell- och restaurangbranschen. Vid tiden för reformens 
införande hade dessa ingen semester alls eller kort semester. Bland de senare var 
det vanligast med några dagar upp till en veckas semester.4    

Större delen av den period som studeras här var tvåveckorssemestern 
rådande. Under 1950-talet utökades den lagstadgade semesterrätten till tre 
veckor. Lagen om tre veckors semester stiftades år 1951. Kvalifikationsreglerna 
gjorde att det först år 1953 var möjligt för arbetstagare att ta ut tre hela veckor.5 

En växande konsumtion 
Perioden kännetecknades av stigande realinkomster och en växande konsumtion. 
År 1943-1959 ökade medelinkomsten varje år. (Före år 1943 redovisas inte 
uppgifter om medelinkomst och kan därför inte tas upp här). År 1943 låg den 
genomsnittliga inkomsten bland de som taxerade för en inkomst på 3 652 
kronor, år 1959 låg den på 9 458 kronor. Inflationen borträknad innebar det här 
en genomsnittlig realinkomstökning på ca 4,2 procent per år för 
inkomsttagarna.6 

Samtidigt ökade konsumtionen. Den privata konsumtionen som den 
beräknas i nationalräkenskaperna ökade från totalt 8 418 miljoner kronor år 

                                                                                                                               
Eftersom ingenting talar för att förhållandena skulle ha ändrats nämnvärt under senare delen 
av 1930-talet kan de semesterförhållanden som redovisas förutsättas ha gällt också vid 
semesterlagens införande. 
4 Klassutjämning var ett viktigt syfte med lagen när den infördes, se Lewén, 2001, s.183-187. 
Rörande vilka semestervillkor dessa grupper hade innan lagen infördes, se Croner, 1939, 
s.253; SOS, Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område, 1936, s.89; SOS, 
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område å landsbygden, 1939, s.90; SOS, 
Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige, 1925, s.81; SOS, 
Arbetstidsförhållanden inom detaljhandeln, 1933, s.96-102; SOS, Undersökning rörande 
arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangbranschen 1929/30, s.69; SOS, 
Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda, 1938, 
s.183 samt SOU 1937:49, s.37-44, 53-63 och 80-88. Två av dessa undersökningar 
genomfördes redan under 1920-talet. Eftersom ingenting talar för att förhållandena skulle ha 
ändrats nämnvärt under senare delen av 1930-talet kan de semesterförhållanden som redovisas 
förutsättas ha gällt också vid semesterlagens införande. 
5 SFS 1951:303. 
6 Till taxerade inkomsttagare hör företagare, anställda och andra med en inkomst som de 
beskattades för. Se Statistisk årsbok för Sverige 1945, s.300-301 (tabell 253); 1946, s.302-303 
(tabell 256); 1947, s.302-303 (tabell 257); 1949, s.294-295 (tabell 256); 1950, s.316-317 
(tabell 298); 1951, s.318-319 (tabell 329); 1952, s.270 (tabell 324); 1953, s.282 (tabell 338) 
och 1961, s.289 (tabell 355). Omräkningen till fasta priser har gjorts med utgångspunkt från 
att inflationen för hela perioden 1943-1959 låg på 66 procent, enligt SCB:s prisomräknare, 
tillgänglig online: <http://www.scb.se/> Välj Hitta statistik, välj Statistik efter ämne, välj 
Priser och konsumtion, välj Konsumentprisindex, välj Prisomräknaren [2011-06-03]. 
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1938/1939 till 35 241 miljoner kronor år 1959 i löpande priser.7 Siffrorna 
återspeglar inte bara en stigande inflation, utan också en reell 
konsumtionsökning. Räknat i fasta priser och per capita växte konsumtionen 
med i genomsnitt 2,1 procent per år under perioden 1931-1968. 
Konsumtionstillväxten hade inletts redan före år 1938. Allra starkast var den 
under 1950- och 1960-talet.8 

Uppgifterna över genomsnittlig inkomst och genomsnittlig konsumtion per 
år är tagna från olika källor och inte jämförbara med varandra. Medan 
konsumtionen är beräknad totalt eller som ett genomsnitt för hela befolkningen 
och utslagen över en längre tidsperiod är den genomsnittliga inkomstökningen 
beräknad enbart för gruppen inkomsttagare och gällande en kortare tidsperiod. 
Siffrorna kan därför inte direkt jämföras med varandra. Vad uppgifterna ändå 
visar är att under den aktuella perioden ökade både inkomster och konsumtion 
relativt kraftigt. 

Konsumtionen ökade inte bara, utan förändrades också till sitt innehåll. 
Semesterrelaterad konsumtion bör, liksom all fritidskonsumtion, ha haft hög 
inkomstelasticitet. Vid stigande inkomster bör alltså denna konsumtion ha vuxit 
snabbare än inkomsterna. Detta var också vad som hände. Ekonomerna Bentzel 
och Eklöf sammanfattar perioden med att det skedde en förskjutning från varor 
av nödvändighetskaraktär till mer umbärliga varor. I människors 
konsumtionsbudgetar växte andelarna för transporter och fritidsrelaterad 
konsumtion av de totala utgifterna. Utgifter för resor och rekreation utgjorde en 
relativt liten andel av den privata konsumtionen, men dessa poster ökade mest. 
Sammantaget rörde det sig om en femdubbling av resekonsumtionen och en 
fyrdubbling av rekreationskonsumtionen över perioden 1931-1960.9  

Konsumtionen av resor ökade allra mest. År 1931 utgjorde resorna 6,3 
procent av den totala privata konsumtionen. Mellan år 1931-1950 ökade 
resornas volym med 5,6 procent om året, och de därpå följande tio åren med 6,1 
procent om året. År 1960 utgjorde resorna 11,7 procent av den totala privata 
konsumtionen. Främst är det bilismens utbredning som syns i siffrorna.10 
Samtidigt som resekonsumtionen ökade i både absoluta och relativa tal sjönk 
transportpriserna. I realiteten ökade alltså resandet än mer.11  

                                         
7 Statistisk årsbok för Sverige 1960, s.291 (tabell 368).  
8 Dahlman och Klevmarken, 1971, s.12. 
9 Räknat i 1964 års pris. Till gruppen resor räknas både fritids- och arbetsrelaterade resor. 
Utlandsresor räknas dock inte hit, utan till posten rekreation. Dahlman och Klevmarken, 1971, 
s.13 samt Bentzel och Eklöf m.fl., 1957, s.1-26.  
10 Dahlman och Klevmarken, 1971, s.11-16 och 80-82. Se även Bentzel och Eklöf m.fl., 1957, 
s.14 och 285-326. 
11 Från år 1800 fram till år 2002 har priset på turism (turism omfattar här transporter, 45 
procent, privat service, 45 procent och information, 10 procent) i relation till lönerna fallit 
mycket kraftigt, visar ekonomhistorikern Lennart Schön 2001, s.29-30. Särskilt 
transportpriserna har sänkts. Åren 1938-1959 sjönk priset kraftigt, främst efter kriget. Att 
priserna för resor och fortskaffningsmedel minskade visar också Dahlman och Klevmarken. 
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Utgifterna för rekreation ökade med 4,3 procent per år fram till år 1950 för 
att öka ytterligare med 5,3 procent per år under perioden 1950-1960. Från att ha 
utgjort 6,5 procent av den totala privata konsumtionen år 1931 hade rekreationen 
växt till att utgöra 10,4 procent av den totala privata konsumtionen år 1960. 
Bland de delgrupper som hade ökat särskilt starkt fanns fritidsbåtar och 
utlandsresor (observera att utlandsresor räknas som rekreation och inte resor). 
Utlandsresorna hade volymmässigt blivit sex gånger större mellan åren 1950 och 
1968.12  

I resor och rekreation ingår mycket mer än sådant som kan hänföras till 
enbart semestern.13 Att konsumtionen ökade även av de mer tydligt 
semesterrelaterade rekreationsprodukterna är dock klart. Det syns bland annat i 
det faktum att konsumtionen av utlandsresor och fritidsbåtar ökade kraftigt. 
Visserligen kunde man resa utomlands i arbetet och fritidsbåtar var möjliga att 
använda över veckosluten, men både utlandsresor och fritidsbåtar måste anses 
vara relativt starkt knutna till just semester.  

Förmodligen var också skillnaderna stora mellan hur olika grupper hade 
råd att konsumera. Lagstiftningens införande sammantaget med den ökande 
semesterrelaterade konsumtionen gör ändå att det är rimligt att tala om en 
semesterlivets masskonsumtion från och med år 1938. Då hade relativt stora 
grupper i samhället möjlighet att ta semester och även att konsumera något 
semesterrelaterat, vilket de också gjorde.  

PROBLEMFORMULERING 

Utvecklingen var inte given 
Att semesterrättigheterna utvidgades den här tiden var inte unikt för Sverige. 
Inte heller att den semesterrelaterade konsumtionen växte i omfång. Flera länder 
i Europa hade redan infört semesterlagstiftning då Sverige gjorde det.14 Också i 

                                                                                                                               
Priserna på resor (bland annat bilar räknas in i konsumtionsgruppen ”resor”) ökade inte lika 
mycket som andra priser under perioden. År 1955 var resornas realpris ungefär en femtedel 
lägre än år 1931, Bentzel och Eklöf m.fl. 1957, s.285-326 (kap 9). 
12 Dahlman och Klevmarken, 1971, s.11-16 och 84.  
13 Till posten resor räknas både arbets- och fritidsrelaterade resor. I gruppen rekreation ingår 
många olika poster, bland annat leksaker, sportartiklar, dagstidning, men också som vi sett 
fritidsbåt och utlandsresor, Dahlman och Klevmarken, 1971, s.11-16 och 80-84. Se också 
diskussionen i Albinsson och Endrédi, 1966, s.15-16 om vad som räknas och inte räknas till 
grupperna resor och rekreation. 
14 Semesterlagar hade tidigare införts i Finland (sju dagars semester), Tyskland (1923, tre 
dagars semester), Österrike (1919, en veckas semester), Polen (1922, åtta dagars semester), 
Tjeckoslovakien (1925, sex dagars semester), Luxemburg (1926, fyra dagars semester), 
Italien (tio dagars semester), Spanien (sju dagars semester), Rumänien (sju dagars semester), 
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USA där man inte hade någon sådan lagstiftning blev betald semester allt 
vanligare. Under andra halvan av 1930-talet hade en knapp majoritet av landets 
industriarbetare betald semester.15 År 1936 hade dessutom Internationella 
arbetskonferensen (ILO) antagit en konvention om minst sex dagars semester.16  

I Time and Money studerar historikern Gary Cross de utökade 
semestermöjligheterna och den parallellt växande konsumtionen i 
mellankrigstidens Frankrike, England och USA. Cross menar att perioden var 
viktig på så sätt att de mönster som skapades då formade den fortsatta 
utvecklingen. Då, i den situation som var, var dock inget givet, påpekar Cross. 
Många dörrar stod öppna. Där fanns en kommersiellt inriktad semesterkultur. 
Där fanns också organisationer som arbetade för en socialt inriktad 
semesterkultur, vilken inte byggde på konsumtion. Democratic leisure kallar 
Cross med ett samlingsnamn sådana organisationer som till skillnad från de 
marknadsinriktade skulle vara icke vinstgivande. Dessa ordnade kollektiva 
resor, vandrarhem, skapade frivilliga och decentraliserade system av 
semestercampingplatser med mera.17 

En liknande framställning ger historikern Ellen Furlough för Frankrikes del 
gällande perioden 1930-1970. Hon beskriver en utveckling där en kommersiellt 
formad turism kom att få allt större utrymme på andra turistformers bekostnad. 
Hela tiden fanns dock parallellt med denna konsumtionsinriktade turism en rätt 
omfattande turism där målet snarare var att ge semester till alla.18 

                                                                                                                               
Belgien (1936, sex dagars semester) och Norge (1936, tio dagars semester). Först ut med så 
lång ledighet som två veckor var Frankrike år 1936. I Danmark antogs ett förslag till lag om 
tolv dagars semester samma år som i Sverige, 1938. Här redogörs inte för olika 
kvalifikationskrav, undantag och liknande, utan endast för de år när lagen infördes samt 
semesterns längd beräknad för en heltidsanställd arbetare. Alla noteringar gäller betald 
semester och, i fall då olika grupper fick olika lång semester, den kortaste angivna 
semesterlängden. Då årtal inte angivits har det inte varit känt för mig, men alla dessa fall 
gäller lagstiftning som existerade innan Sverige fick sin lagstiftning, se SOU 1935:18, s.131-
135 och SOU 1937:49, s.23-35. Det danska förslaget nämns i Riksdagstryck (RT), proposition 
1938:286, s.18. Att förslaget antagits uppger Wistrand, RT, protokoll, första kammaren 
1938:41, s.3. 
15 Aron, 1999, s. 238 och 249. Det verkar dock inte vara säkert att alla verkligen tog ut den 
semester de hade rätt till. Enligt en enkät i Fortune Magazine, som Aron på s.240 i samma 
verk hänvisar till, var det så pass många som 44 procent som inte tänkte ta någon semester 
alls år 1936. 
16 Semestern skulle, enligt konventionen, gälla en majoritet av löntagarna, vilka skulle vara 
berättigade till minst sex dagars ledighet. Konventionen omfattade inte områdena sjöfart, 
jordbruk, husligt arbete och hemarbete, se RT, proposition 1937:56, s.12-13 och 56. I Sverige 
hade redan semesterutredningen tillsatts när konventionen presenterades för riksdagen och 
därför beslöt man att invänta denna innan konventionen skrevs under. Se RT, Andra 
lagutskottets utlåtande 1937:14; Protokoll, första kammaren 1937:16, s.75 och Protokoll, 
andra kammaren 1937:16, s.47. 
17 Cross, 1993. 
18 Furlough, 1998, s.247-286. 
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Efter vad vi vet såg utvecklingen ut på ett liknande sätt i Sverige. Även här 
fanns ideella organisationer, som Reso (Folkrörelsernas Rese- och 
Semesterorganisation) och STF (Svenska Turistföreningen) för att bara nämna 
de mest välkända, vilka var verksamma med att tillhandahålla 
semestermöjligheter utifrån andra kriterier än kommersiella.19 Också för 
Sveriges del måste vi, precis som i fallet med andra europeiska länder vid 
samma tid, anta att utvecklingen inte var given. En kommersiellt inriktad 
utveckling var inte given. Och framförallt var inte den semesterrelaterade 
konsumtionen given.  

En analys av preferenserna 
Här ska innehållet i semesterfirarnas preferenser studeras närmare i syfte att ge 
en fördjupad förståelse av den semesterrelaterade konsumtionen. Precis som det 
har beskrivits ovan fanns de ekonomiska förutsättningarna i form av lagstiftning 
och ökande inkomster där. Men konsumenternas handlingar kan inte uteslutande 
härledas till faktorer utanför dem själva. Vad tyckte semesterfirarna själva? Vad 
ville de med sin semester? 

För att komma längre i analysen och förstå den semesterrelaterade 
konsumtionen måste semesterfirarnas egna önskemål studeras, menar jag. Inom 
de ekonomiska och institutionella ramar som gavs stod semesterfiraren nämligen 
inför en rad valmöjligheter. Cross och Furlough ovan betonar främst att 
semesterfirare kunde välja mellan konsumtion och icke-konsumtion, men det är 
också viktigt att betona att det fanns möjligheter att välja mellan olika typer av 
konsumtion. Den här studien vill titta in i semesterfirarens huvud för att se vad 
som rörde sig där, vilka preferenser hon eller han hade och som i förlängningen 
påverkade henne eller honom att agera på ett visst sätt.  

Med preferens avses vad konsumenten föredrar. Preferens är ett subjektivt 
värdeomdöme som handlar om att en person föredrar något (en vara, ett tillstånd 
eller liknande) framför något annat.20 Preferens kan ungefär definieras som 
tycke, smak. Inom ekonomisk teori är det vanligen preferensernas relativa 
egenskaper, alltså att något föredras framför något annat, snarare än 
preferensernas egentliga innehåll, som ges betydelse. Här är det istället 
preferensernas innehåll som är intressant. 

Det behövs en fördjupad analys av preferensernas innehåll. Först med en 
mer ingående analys är det möjligt att förstå vad innehållet i preferenserna 
egentligen står för. Enskilda stickord, som till exempel ”avkoppling”, kan i 
realiteten betyda helt olika saker för olika personer. Genomgången av den 
tidigare forskningen (de avsnitt som följer under huvudrubriken 

                                         
19 Angående Reso, se Gråbacke, 2008, och Kelmeling, 1985. STF:s historia behandlas av 
Eskilsson, 1996, s. 257-282 och Sehlin, 1998. 
20 Diskussionen rörande preferenser utgår där inget annat anges från von Wrights artikel under 
uppslagsordet ”preferences” i den ekonomiska ordboken The New Palgrave. Se von Wright, 
1998, s.942-945. 
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Semesterpreferenser år 1938-1959 längre fram i det här kapitlet) kommer att 
visa att det behövs en mer fördjupad analys av preferensernas innehåll.  

Preferenser är subjektiva. De utgår från den enskilda personens perspektiv, 
vare sig detta i objektiv mening kan sägas vara sant eller falskt. Med anledning 
av detta skulle man kunna invända att preferenser inte borde vara intressanta. 
Vad kan de ge för kunskaper då personens egen uppfattning kanske bygger på 
en helt felaktig bild av verkligheten? Detta är dock inget problem. Vare sig 
preferenserna grundas på en i objektiv mening sann eller falsk bild av 
verkligheten är det de uppfattningar som personen har, och därför också 
påverkas av i sina val. Det är detta faktum som gör dem intressanta för den här  
studien.  

Det handlar om att förstå ett ekonomiskt beteende inte bara med 
utgångspunkt i ekonomiska variabler, utan också med hjälp av psykologiskt 
inriktade frågeställningar. Fördelen med ekonomisk psykologi gällande nutida 
turismforskning har förts fram av de ekonomisk-psykologiskt inriktade 
forskarna W. Fred van Raaij och John C. Crotts. De menar att förklaringsvärdet 
ökar om psykologiska variabler läggs till de ekonomiska. De har dessutom 
framhållit att turism och semester till skillnad mot en del annan mer rutinartad 
konsumtion är områden där konsumenterna aktivt engagerar sig och utförligt 
och explicit funderar igenom och motiverar sina beslut. Dessutom handlar det 
om en konsumtion som inte på något sätt är nödvändig, utan kan skjutas upp 
eller helt ställas in.21 

I svensk konsumtionshistorisk forskning har ett liknande synsätt tidigare 
förts fram av ekonomhistorikerna Johan Söderberg och Lars Magnusson. Deras 
utgångspunkt är att en djupare förståelse av konsumtionsförändringar över tid 
kräver kunskap om konsumenternas förändrade smak och att vi då också 
behöver använda oss av socialpsykologiskt inriktade frågeställningar.22  

Även de tidigare nämnda Cross och Furlough uppmärksammar att det hade 
betydelse vad semesterfirarna själva tyckte. Ingen av dem studerar dock 
semesterfirarnas egna uppfattningar. Båda genomför sina undersökningar på ett 
mer övergripande plan. De studerar åsikterna hos en mängd olika samhälleliga 
och politiska grupperingar och de drar slutsatsen att de kommersiella 
turismformerna var betydelsefulla, eftersom dessa kom att få en allt starkare 
utbredning. De påpekar dessutom att den kommersiella 
semesterkonsumtionskulturen hade förmågan att attrahera många olika slags 
människor, men det förblir fortfarande oklart vad semesterfirarna själva 
egentligen ville.23  

                                         
21 Se van Raaij and Crotts, 2004, s.188-204. Artikeln har tidigare publicerats i Journal of 
Travel and Tourism Marketing 1994, s.1-19.  
22 Söderberg och Magnusson, 1997, s.7-8. 
23 Cross, 1993 och Furlough, 1998, s.247-286. Se även Furloughs beskrivning av Club Med:s 
inkluderande förhållningssätt under 1950-talet, i Furlough, 2009, s.176. 



 
 

16

Syfte 
Den här licentiatuppsatsens syfte är att närmare undersöka semesterfirarnas 
preferenser för att på så sätt bidra till en mer ingående förståelse av periodens 
semesterrelaterade konsumtion. En fördjupad analys görs av preferensernas 
innehåll. Denna analys utgör större delen av uppsatsen. Dessutom undersöks 
vilken typ av konsumtion som kan knytas till semesterpreferenserna.  

Begreppet konsumtion brukar översättas med förbrukning, ibland 
användning. Ofta avses förbrukning i den betydelse begreppet kan ha i 
ekonomiska räkenskaper, alltså förbrukning i motsättning till produktion.24 När 
konsumtionsbegreppet används i denna studie är det i en snävare ekonomisk 
betydelse. Här avses då konsumtion som innebär faktiska inköp av varor och 
tjänster. I statistiken över periodens växande fritids- och semesterrelaterade 
konsumtion, vilken jag tidigare redogjort för i det här kapitlet, är det enbart 
denna typ av konsumtion som syns, och samma definition kommer alltså också 
att användas här.  

Samtidigt som denna definition ges vill jag än en gång uppmärksamma att 
det är preferenserna som befinner sig i studiens absoluta centrum. Preferenser 
utgörs av uppfattningar. I en valsituation kan man antas välja enligt dessa, men 
preferens är inte detsamma som valhandlingen i sig.25 Uppsatsen kommer som 
redan påpekats att undersöka vilken typ av konsumtion som kan knytas till 
semesterpreferenserna, men de preferenser som uppmärksammas här behöver 
inte alltid, i varje enskilt fall ha lett till konsumtion. 

Den undersökta perioden år 1938-1959 kan som redan påpekats beskrivas 
som inledningen till en semesterlivets masskonsumtion i Sverige.26 Ett relativt 
kort tidsspann har valts. Skälet är att preferenserna ska kunna studeras mer 
ingående.  

SEMESTERPREFERENSER ÅR 1938-1959 

Trots att semesterlivet med tiden har kommit att få relativt stor betydelse för 
ekonomin och trots att den semesterrelaterade konsumtionen ökade under 

                                         
24 Svenska akademins ordbok, tillgänglig online: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, uppslagsord 
”konsumtion” [2010-01-24].  
25 Detta betonas också av von Wright, 1998, s.942-945. 
26 Anledningen till att 1959 valts som avslutningsår istället för det siffermässigt mer estetiska 
år 1960 är att det från början var tänkt att ytterligare ett källmaterial skulle studeras i 
anslutning till undersökningen. Eftersom detta stannade vid år 1959 fick det bli slutår för hela 
undersökningen. Längre fram visade det sig att det påtänkta materialet inte var lämpligt. Då 
större delen av excerperingen av det nu använda materialet redan var gjord var det inte 
motiverat att byta år. Avhandlingens resultat påverkas inte ifall 1959 eller 1960 används som 
slutår. 
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perioden är den här utvecklingen lite undersökt. 1930-, 1940- och 1950-talets 
semesterhistoria har knappt alls studerats.27 Inte heller den svenska 
konsumtionshistorien under samma period är särskilt väl utforskad.28 Här bör 
Eva Wolfs avhandling i etnologi Med charter till Estoril nämnas. Där analyseras 
”föreställningar om en lyckad semester”, vilket ju låter som att det ligger nära 
denna studie. Eva Wolfs undersökning skiljer sig dock från denna både när det 
gäller tid och grupp som studeras. Där undersöks föreställningar och beteenden 
hos charterresenärer till två orter i Portugal på 1990-talet. Resultaten som 
presenteras är så pass specifikt knutna till tid, plats och grupp att det inte går att 
generalisera utifrån dem på ett sätt som skulle vara användbart för föreliggande 
studie.29  

Trots att semesterkonsumtionsområdet och -preferenserna är relativt 
outforskade går det att resonera sig fram till vissa grundläggande utgångspunkter 
med hjälp av tidigare forskning. Här används då studier med inriktning mot 
något specifikt område i semesterhistorien, och även forskning rörande andra 
områden, men vars resultat också berör semesterpreferenserna. Med hjälp av 
dessa studier kan en diskussion kring semesterpreferenserna föras.  Det ska 
göras i det följande. 

                                         
27 Etnologen Orvar Löfgren är den enda forskare som i On Holiday, 1999, på ett mer 
övergripande sätt tagit sig an semesterns och turismens historia i Sverige. Löfgrens resultat 
gäller främst semesterkulturen. Hans studie fokuserar vissa typiska turism- och 
semesterformer samt då typiska beteenden från 1700-talet fram till och med 1900-talet 
gällande Sverige, Amerika och resten av Europa. Det finns även en del studier med inriktning 
mot något specifikt område i den svenska semesterhistorien. Dessa kommer, liksom Löfgrens 
studie, att redovisas och diskuteras utförligare längre fram i kapitlet, i de avsnitt där deras 
resultat behandlas.  
28 Några mer övergripande konsumtionsstudier har genomförts. Dessa är Albinsson och 
Endrédi, 1966, Bentzel och Eklöf, m.fl., 1957, samt Dahlman och Klevmarken, 1971. Den 
ekonomiska standardmodellens applicering på semester- och turismområdet beskrivs enkelt 
och pedagogiskt i en populärt hållen artikel av Pålsson, 2001, s. 36-43. Här ges dock inget 
historiskt perspektiv. Ekonomhistorikern Lennart Schön tar sin utgångspunkt i samma modell 
då han i en kortare (även här mer populärt hållen) artikel diskuterar turistrelaterade prisers 
förändringar över lång tid för att förstå turismökningen, Schön, 2001, s.27-35. I antologin 
Söderberg och Magnusson (red), 1997, presenteras konsumtion i Norden över en längre 
period. Inom ramen för projektet Konsumtion och livsstilar i Sverige 1900-1965, i vilket 
arbetet med den här studien har ingått, har ekonomhistorikern Johan Söderberg undersökt 
kosmetikakonsumtionen i Söderberg, 2001, samt anlagt ett könsperspektiv på preferensernas 
förändringar i Söderberg, 1997, s.195-216, Martin Gustavsson har i Gustavsson, 2002, 
studerat konstkonsumtionen och konstmarknaden år 1920-1960 och Per Simonsson har i 
Simonsson, 2005, undersökt hushållens konsumtion med särskilt avseende på hur man i denna 
kan avläsa könsrelaterade maktförhållanden.  
29 Se Wolf, 2001. Citatet är taget från s.16.  
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Nya uppfattningar rörande semester, natur och familj  
I Den kultiverade människan presenterar etnologen Orvar Löfgren en studie av 
förändrade uppfattningar i samband med industrialiseringen.30 Med de nya 
produktionsmönstren följde en tydlig åtskillnad mellan produktion och 
ickeproduktion, visar Löfgren i sin studie. Åtskillnaden syntes både i rummet, i 
tiden och i synsätten. Arbete och fritid försiggick på olika platser och vid olika 
tidpunkter. Arbete och fritid kom då också att representera olika känslor och 
betydelser, vilka dessutom ställdes i motsättning till varandra. Även andra 
företeelser kom att anses höra till den ena eller andra sfären, antingen till 
produktionen eller ickeproduktionen, och då besitta sådana egenskaper och 
kvaliteter som hörde den sfären till.  

Löfgrens analys behandlar främst hur naturen och familjelivet mer i detalj 
uppfattades enligt detta nya sätt att se. Egentligen var dock, menar Löfgren, 
motsättningen mellan arbete och fritid en genomgående och strukturell 
motsättning som påverkade många olika områden. Löfgrens analys visar även 
hur natur- och familjeuppfattningarna ingick i detta större kulturella ramverk 
rörande produktion och ickeproduktion samt på vilket sätt de nya 
uppfattningarna skiljde sig från det tidigare bondesamhällets synsätt.  

De nya uppfattningarna menar Löfgren utvecklades först hos 
borgerligheten, och det är också denna grupps kultur som Löfgren främst 
studerar. När ekonomin växte, samtidigt som tempot i industriproduktionen 
drevs upp och arbetsuppgifterna blev alltmer monotona, uppstod behovet av och 
möjligheten till en kompensatorisk fritid även för arbetarklassens del. 
Uppfattningarna spreds då enligt Löfgren även till arbetarklassen. Detta senare 
konstaterande är dock inget som han undersöker närmare. Han ger endast några 
exempel från år 1942 och framåt på att arbetarklasspersoners natursyn såg 
likadan ut som borgerlighetens syn.31  

Löfgrens studie har relevans för denna studie av semesterpreferenserna. 
Naturen hörde enligt Löfgren till icke-produktionssfären, och var därför något 
människor upplevde under sin fria tid, till exempel på semestern. När Löfgren 
analyserar natursynen är det främst sommarens och semesterns naturnära liv han 
studerar. Vi kan alltså förutsätta att den natursyn Löfgren beskriver bör ha gällt 
de som hade semester. Och vi kan dessutom förutsätta – fortfarande i enlighet 
med Löfgrens analys – att denna natursyn implicit förutsatte en viss uppfattning 
gällande semester i relation till arbete. Semestern hörde till 
ickeproduktionssfären och uppfattades därför stå i motsättning till arbetet.  

                                         
30 Gällande allt som i det följande sägs om Löfgrens studie, då inget annat anges, se Löfgren, 
1979, s.19-130.  
31 Om arbetarklassens natursyn, se Löfgren, 1979, s.68-69. Att uppfattningarna var sega och 
sträckte sig över längre tidsperiod diskuteras något ytterligare av Orvar Löfgren och 
medförfattaren Jonas Frykman i sitt genmäle till Sven B. Eks recension av deras bok, se 
Frykman och Löfgren, 1981, s.62-68. 
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I det följande listas de karakteristiska dragen i den natursyn som Löfgren 
beskriver i punktform. Listan återfinns inte i Löfgrens studie. Den är mitt försök 
att sammanfatta de olika delar som beskrivs av Löfgren: 
 

� Ett distanserat förhållningssätt till naturen Människor lever inte så 
nära naturen som tidigare och den uppfattas inte längre som 
självklar.  

� Motsättning och kompensation I de nya uppfattningar som kommer 
att gälla naturen ställs den i motsättning till produktionssfären och 
ges kompensatoriska kvaliteter. 

� Den djupare innebörden av dessa motsatta och kompensatoriska 
kvaliteter är att naturen nu (i motsättning till produktionssfären) 
uppfattas som äkta, naturlig och opåverkad. I naturen kan man finna 
sig själv och bli en hel människa (den kompensatoriska kvaliteten).  

� Naturmystik Med den ökade distansen till naturen växer en ny slags 
naturmystik fram. Denna tar sin utgångspunkt i att naturen nu 
uppfattas vara ett fritids- och konsumtionslandskap.  

� Naturmystik exempel I Till naturen knyts en naturkult. Som exempel 
på en sådan naturkult pekar Löfgren ut det tidiga 1900-talets 
hembygdsromantik samt sol- och kroppskult.  

� Naturmystik exempel II Det nya förhållningssättet till naturen är 
esteticerande och romantiserande. Naturen blir något som kan 
konsumeras.32 Det som uppskattas är vackra vyer och en tillskriven 
äkthet. Naturen betraktas och avnjuts vid strövtåg och utflykter, från 
vandringsplatser och utsiktspunkter (och även på målningar och 
vykort).  

 
Familjen kom att uppfattas på ett liknande sätt som naturen, menar Löfgren. 
Hem och familj ställdes liksom natur i motsatsställning till produktionssfären 
och gavs kompenserande kvaliteter. I hemmet tillsammans med familjen fanns – 
till skillnad mot hur det såg ut i produktionssfären – plats för vila och äkta 
känslor.  

Löfgren knyter i sin analys inte samman familjeliv och semesterliv. De 
olika företeelserna beskrivs var för sig. När familjuppfattningarna analyseras är 
det familjen i hemmet som diskuteras. Semesterlivet behandlas enbart i 
anslutning till en analys gällande naturen. De olika företeelserna gavs dock 

                                         
32 När det gäller Löfgrens konsumtionsbegrepp vill jag påpeka att det är mycket bredare 
definierat än det konsumtionsbegrepp som används här. (Detta definierades i avsnittet Syfte 
tidigare i det här kapitlet). Löfgren avser med begreppet naturkonsumtion vistelser och 
upplevelser i naturen av fritids- och nöjeskaraktär. Dessa kan, men behöver inte alls innebära 
att någon köper något. Löfgren, 1979, s.45-73.  
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enligt Löfgren liknande betydelser. Han placerar in dem i ett större gemensamt 
sammanhang: motsättningen mellan produktion och ickeproduktion.  

Här kommer familjeliv på semestern att studeras. Trots att Löfgren inte 
analyserar familjelivet under semestern är det följdriktigt, menar jag, att 
diskutera Löfgrens analys av familjeuppfattningar också gällande semestern, 
eftersom han menar att dessa båda områden hade liknande roller och funktioner. 
Med tanke på vad Löfgren säger om natur (och då även semester) samt familj, 
bör familjeumgänget på semestern ha ställts i motsats till arbetslivet och getts en 
kompenserande funktion.  

Avslutningsvis vill jag påpeka att ingen annan forskare har tagit det 
helhetsgrepp på utvecklingen som Löfgren gör när han analyserar de förändrade 
uppfattningarna och i vilka större historiska förändringar de ingår. Detta är 
förstås intressant, men häri ligger också, sett ur denna studies perspektiv, ett 
problem. Med denna övergripande ansats finns inte så mycket utrymme för 
detaljer och nyanser. Som Löfgren själv säger apropå sin beskrivning av 
tidsuppfattningarna: han ser förändringen ur ett fågelperspektiv.33 När det gäller 
semesterpreferensernas innehåll är därför mycket fortfarande okänt. Dessutom 
finns en del problem gällande Löfgrens analys.  

I det följande ska några olika aspekter rörande semester i relation till 
arbete, natur och familj tas upp och diskuteras utförligare. Med utgångspunkt i 
Löfgrens analys ska jag peka ut intressanta frågor att arbeta vidare med och 
diskutera vilka problem som finns. Då kommer även resultat av annan forskning 
att tas upp och diskuteras. Som jag framhållit har ingen annan forskare tagit det 
historiska helhetsgrepp som Löfgren gör. Däremot finns forskning som har 
relevans för olika delar av Löfgrens analys och för vad som i övrigt kan ha gällt 
semesterpreferenserna.  

Relationen semester – arbete  
Som redan konstaterats ställdes semestern enligt Löfgrens analys i motsättning 
till arbetet och den skulle dessutom kompensera för arbetet. Ett strukturerat sätt 
att se på relationen fritid – arbete har presenterats i sociologiskt inriktad 
forskning gällande sent 1960-tal och framåt. Visserligen gäller denna forskning 
modernare tid och skiljer dessutom inte ut semester från annan fritid. Analysen 
sätts inte heller in i ett historiskt sammanhang. Jag ska ändå ta upp dess 
diskussion kring fritidens relation till arbetet, eftersom den innehåller ett 
strukturerat och formaliserat sätt att se på den relationen som kan vara till nytta. 

Även i denna forskning har fritidens motsatsställning till arbetet lyfts fram. 
Sociologen Joffre Dumazedier betonade tydligt fritidens motsättning till arbetet i 
sin ofta refererade studie från år 1967. I begreppet arbete inkluderade han då alla 
former av arbete och inte enbart förvärvsarbete. Han menade att fritiden i 
människors liv står i motsättning till annat i en ”det dagliga livets dialektik”. 

                                         
33 Löfgren, 1979, s.21. 
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Sådant som fritid står i motsättning till är förvärvsarbete, extra- och 
tillfällighetsarbeten, hushållsgöromål, person- och kroppsvård (äta, duscha, klä 
sig, sova), familjeritualer och -ceremonier, sociala och rituella ceremonier (till 
exempel kyrko- eller politiska besök) samt nödvändiga studier. Man kan 
sammanfattande säga att fritiden står i motsättning till alla de sysslor som har 
karaktären av ett mer nödvändigt underhållsarbete av det egna livet.34  

Till skillnad mot det bredare fritidsbegreppet definieras semester mer 
tydligt i relation till förvärvsarbete, som fastställd årlig ledighet från tjänst med 
bibehållen lön.35 Semester går därför inte att direkt jämställa med fritid. Men 
Dumazediers tankar om fritid går att använda som en modell att pröva 
eventuella uppfattningar emot. Man kan fråga sig vad den tidens semesterfirare 
önskade av semestern med tanke på de åtskillnader mellan fritid och arbete som 
Dumazedier för fram. Det kan se ut så här: uppfattades semestern som en tid 
utan sådana sysslor som nödvändigtvis måste göras och som därför nästan skulle 
kunna uppfattas som ett arbete, eller ansågs sådana sysslor vara en del av 
semestern?  

Sociologen John R. Kelly formaliserar fritidens relation till arbetet 
ytterligare och lyfter fram fyra tänkbara relationer mellan arbete och fritid. 
Kontrast: fritiden är en kompensation för ett tråkigt och slitsamt arbete. Likhet: 
fritiden är lik arbetet och kan snarare ses som en fortsättning av arbetet än en 
kontrast till det. Nollsamband: det finns inget samband mellan arbete och fritid. 
Ömsesidigt samband: fritiden kan ha en inverkan på arbetet, men påverkas 
också av arbetet.36 Visserligen handlar det här om fritid under ett senare 1900-tal 
än föreliggande studie berör. Det bör dock gå att använda dessa kategorier även i 
ett studium av det svenska 1930-, 1940- och 1950-talets semesterpreferenser. De 
tänkbara relationer Kelly ställer upp mellan arbete och fritid är också både 
möjliga och rimliga att applicera på den speciella sorts fritid semestern är.  

Att synen på arbetet också kan påverka eller ha ett samband med synen på 
semestern är viktigt, och relationen mellan semester och arbete bör därför 
studeras. Analysen av relationen semester – arbete ger då samtidigt en ram för 
tolkningar av övriga preferenser. Som visats är det till exempel möjligt att 
placera in naturuppfattningarna i denna övergripande struktur. En sådan här 
formaliserad modell innebär dock att det faktiska innehållet i semestern rensats 
bort. Ensam räcker den därför inte för den här undersökningens syfte, i vilken 
innehållet har största betydelse. Fortsättningsvis i det här kapitlet är det 
framförallt forskning gällande olika aspekter av innehållet som ska redogöras för 
och diskuteras.  

                                         
34 Dumazedier, 1967, s.14. 
35 Se till exempel hur semester definieras enligt Svenska akademins ordbok, tillgänglig online: 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, uppslagsord ”semester” [2011-06-08]. 
36 Kelly, 1983, s.42-43. 
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Fjällvärldens natur 
I Löfgrens studie behandlas naturen som en sammanhängande entitet. Men natur 
kunde ju verkligen se olika ut och man kan fråga sig om all natur tillmättes 
samma betydelser. I en del annan forskning har fjällvärlden som turistplats 
under det tidiga 1900-talet rönt ett särskilt intresse. I en kortare artikel om 
platser använder idéhistorikern Sverker Sörlin begreppet kanonisering om 
platser i friluftlandskapets historia. En kanoniserad plats är en plats som är känd 
i det allmänna medvetandet och med en viss status. Kanoniserade platser anses 
särskilt värda att besöka. I Norden hörde fjällandskapet till de mest 
mytomspunna platserna, enligt Sörlin.37  

Idéhistorikern Lena Eskilsson har studerat Svenska turistföreningens 
utveckling och dess demokratisering. Med demokratisering avser hon 
föreningens breddning av medlemskåren. Svenska turistföreningen startades år 
1885. Breddningen av medlemskåren blev särskilt stark från och med 1930-talet 
och innebar att kvinnor samt arbetarklass av båda könen mer tydligt bjöds in i 
föreningen. Tidigare hade Svenska turistföreningen mer varit att betrakta som en 
exklusiv klubb för herrar i medel- och överklassen.38 

Vid starten av Svenska turistföreningen utgjorde fjällvärlden dess 
huvudsakliga mål. I samband med demokratiseringen av föreningen utvidgades 
dess verksamhetsområden, och föreningen började arrangera och ta hand om fler 
olika typer av resor och anläggningar. Även synen på vad som var 
eftersträvansvärda turistformer breddades. Parallellt med ett utvidgat synsätt 
fortsatte dock, menar Eskilsson, fjällvärlden att leva kvar som ett mer exklusivt 
ideal och turistmål i föreningen.39 

Halvar Sehlin, som har varit verksam som Svenska turistföreningens 
generalsekreterare, beskriver i en bok föreningens första femtio år. Han ger en 
likartad beskrivning. Fjällturismen dominerade föreningens verksamhet vid 
starten och fortsatte även framöver att vara en av dess kärnverksamheter. 
Medlemskåren förändrades, skriver han, men påpekar också att trots en 
förändrad inriktning var medelklassen den dominerande kategorin fortfarande år 
1959, och föreningen fortsatte även att vara styrd av män.40 

Kring fjällvärlden fanns med andra ord relativt utbredda uppfattningar som 
gick ut på att fjällvärlden var en särskilt sevärd plats att besöka, och att dess 
natur innehade särskilda värden. Däremot är det osäkert i vilken mån detta 
gällde alla klasser, eller om det snarare var så att i och med en breddning av de 
semesterfirande grupperna breddades också uppfattningarna gällande vilken 
natur som var värd att besöka. 

                                         
37 Sörlin, 2000, s.16-26. 
38 Eskilsson, 1996, s.257-282. 
39 Eskilsson, 1996, s.257-282. 
40 Sehlin, 1998, s.75-77, 102-105 och 200-229. 
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Familjens och andra sociala relationers betydelse  
Som visats tidigare menar Orvar Löfgren att familjens betydelse förändrades i 
och med industrialiseringen och den därpå följande moderniseringen. 
Familjelivet ställdes i motsättning till arbetslivet och skulle kompensera för 
detta. Detta är ett ämne där annan forskning pekar i något olika riktningar. Jag 
ska här redogöra för vad som framkommit i den tidigare forskningen och som 
kan ha relevans för familjerelaterade preferenser i det svenska semesterlivet vid 
den här tiden. 

I svensk och i internationell konsumtionsforskning har en moderniserande 
förändring rörande familjegemenskapens betydelse förts fram. 
Familjegemenskapen kom allt mer, menar forskare, att uppfattas som ett särskilt 
tydligt ideal för hur semestern skulle tillbringas och vari dess värde låg. Enligt 
historikern Gary Cross, vars forskning om semesterns kommersialisering 
beskrivits tidigare, kom semestern för Frankrikes, Englands och USA:s arbetare 
att stå för en privatiserad familjegemenskap parallellt med att banden till 
arbetsplats och lokal gemenskap blev svagare. Den här förändringen menar han 
var etablerad i mitten av 1900-talet. Gary Cross studerar dock inte, vilket jag 
redan påpekat, vad arbetarna själva tänkte, tyckte och gjorde. Istället är det 
åsikterna hos olika samhälleliga och politiska grupperingar som studeras.41 

För Sveriges del har ekonomhistorikern Johan Söderberg studerat 
konsumtionspreferenser år 1920-1965. Han har då på ett övergripande plan 
undersökt vilka önskningar som kan ha styrt konsumtionen och vad som hände 
med dessa över tid. Det sociala önskemål han urskiljer är att människor sökte 
ökat utrymme för familjerelaterade sysselsättningar, men ökad avskildhet 
gentemot andra. Han menar att det ökade innehavet av fritidshus under perioden 
är ett tecken på att det fanns en växande uppskattning av familjelivet.42  

Den bild av utvecklingen Johan Söderberg ger stämmer alltså relativt väl 
överrens med vad Cross visat för andra europeiska länders del. Det går dock att 
ifrågasätta resultatet, eftersom analysen enbart bygger på att köpen av fritidshus 
ökade. Vad ett ökat innehav av fritidshus står för är inte så självklart. Det kan 
vara tecken på helt olika preferenser. Ökningen av fritidshus kan, bland mycket 
annat, vara tecken på människors vilja att komma ut i naturen, bort från staden. I 
realiteten vet vi faktiskt inte vad fritidshusägarna själva lade in för betydelse i 
sitt innehav av fritidshus. 

Bilden problematiseras också av en mindre undersökning där grannarnas 
betydelse vid valet av fritidshus förs fram. Enligt denna var det relativt vanligt 
bland sommarstugeägare vid Hallandskusten i mitten av 1950-talet att välja 

                                         
41 Cross, 1993, s.99-100 och 118-119. Gary Cross har även i en tidigare studie pekat på 
familjens ökande betydelse i det industrialiserade samhället. Han menar att det i England och 
USA rörde sig om ett från början borgerligt familje- och hemorienterat ideal. Detta spreds 
sedan via medelklass- och arbetarklassreformatörer som av olika skäl eftersträvade 
skötsamhet hos arbetarklassen. Cross, 1990, kapitel 7 och 8. 
42 Söderberg, 1997, s.206-208.  
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fritidshus i närheten av grannar från hemorten.43 Det talar för att ett annat socialt 
sammanhang, grannumgänget, och inte bara familjeumgänget skulle kunna ha 
betydelse när konsumenten valde sitt fritidshus. Kanske ville inte sommargästen 
enbart umgås med sin egen familj, utan också ibland med sina grannar? 

Och kan vi verkligen så förutsättningslöst anta att familjens betydelse 
ökade i takt med att andra sociala betydelser minskade? Antagandet förutsätter 
en relativ social förändring av familjens betydelse: familjens betydelse ökade 
parallellt med att andra sociala sammanhang minskade. När det gäller annat 
socialt umgänge har dock väldigt lite forskning gjorts. Det som ändå har gjorts 
och som kan ha relevans ska diskuteras i det följande. 

Ett genomgående tema i Orvar Löfgrens senare och helt semesterinriktade 
studie On Holiday är att semesterarenan är socialt styrd och att distinktioner 
mellan olika grupper skapas och upprätthålls i den. Denna studie är dock väldigt 
brett inriktad och där målas med mycket breda penseldrag. Gällande svenska 
semesterönskemål år 1938-1959 säger den därför relativt lite, och används 
endast i mindre utsträckning här. Studien ger ingen analys av specifika 
förändringar under 1900-talets första hälft, utan behandlar semesterlivet 
övergripande, från 1700-talet och framåt. Löfgren menar dock att sociala 
distinktioner urskiljts och markerats under hela denna tidsperiod. Det är inget 
speciellt för 1900-talet. Han ger exempel på sociala distinktioner över hela 
tidsperioden.44 

I sociologerna Martin S. Allwood och Inga-Britt Ranemarks studie av ett 
svenskt stationssamhälle i början av 1940-talet ges en lite mer ingående och 
mångfacetterad bild av det sociala livet. Angående relationerna mellan 
semesterfirare och ortsbefolkning visar Allwood och Ranemark att där fanns 
både gemenskap och konflikter. Ju längre bort semesterfirarna och 
ortsbefolkningen befann sig ifrån varandra, desto större blev möjligheterna till 
konflikt. Och omvänt, ju mer samröre de hade med varandra, desto mer 
gemenskap kände de också med varandra. Social gemenskap var med andra ord 
inte enbart förbehållet familjen. 

Allwood och Ranemark urskiljer två typer av semesterfirare, stuggäster å 
ena sidan och rums- och tältgäster å andra sidan. Dessa hade olika grader av 
samröre med ortsbefolkningen. Stuggästerna levde ett slags vardagsliv på orten 
och fick lite närmare kontakt med ortsbefolkningen. De smälte rätt väl in i 
småstadssamhällets sommarlunk, enligt Allwood och Ranemark. Annorlunda 
var det med dem som bodde antingen i rum, på pensionat eller tältade. De hade 
inte andra relationer till ortsbefolkningen än som mottagare av service. De levde 
på ett annat sätt än ortsborna och tog inte alltid hänsyn till den miljö de hamnat 
i, vilket ibland väckte irritation och avståndstaganden.45 

                                         
43 Finnveden, 1958, s.219-220. 
44 Löfgren, 1999. 
45 Allwood och Ranemark, 1943, s.224-239. 
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Det är intressant att Allwood och Ranemark visar på betydelsen av närhet 
och avstånd i vardagslivet som en grund för att man ska känna social gemenskap 
med varandra. Då kan man ju fråga sig vad som händer då en semesterfirande 
turist åker utomlands och möter andra personer på den plats hon/han kommer 
till. Graden av samröre med personerna där kan antas vara liten. Betyder det att 
turisten inte heller känner social gemenskap med dem? 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att familjen enligt en del tidigare 
forskning ses som den (allt mer) betydelsefulla sociala enheten i det moderna 
fritids- och semesterlivet och att familjeumgänget förutsätts ge kompensation för 
arbetslivet. Annat socialt umgänge antas ha förlorat i betydelse. När annat 
socialt umgänge beskrivs i den tidigare forskningen är det snarare som en arena 
för sociala distinktioner och avstånd. Dock talar forskningsresultaten i något 
olika riktningar. I enlighet med enstaka slutsatser som går att dra av annan 
forskning kan det ha funnits andra sociala gemenskaper som spelade en positiv 
roll för semesterfirarna. Framförallt är det så att ingen forskning egentligen 
gjorts som visar på en minskande betydelse för andra sociala gemenskaper.  

Vila och avkoppling 
Med anledning av treveckorssemesterns införande gjordes en undersökning som 
låg färdig år 1950 och som gällde hur arbetstagarna ville att semestern skulle 
utgå, i ett sammanhang eller uppdelat. Här lyftes betydelsen av vila och 
avkoppling fram. Vila och avkoppling var enligt utredarna det argument de 
tillfrågade oftast återkom till när det gällde att motivera hur semestern skulle tas 
ut. Sammanhängande ledighet var enligt de tillfrågade bästa sättet att nå detta.46  

Annan forskning har dock visat att det fanns synsätt i tiden som gick ut på 
att vila uppfattades negativt. Det komplicerar antagandet att semesterfirarna 
önskade vila på sin semester. Idéhistorikern Lena Eskilsson har visat att det 
fanns en fostrande ambition hos folkbildare och myndigheter när det gäller 
synen på fritiden och semestern under 1930-talet och 1940-talet. Aktivitet sågs 
med positiva ögon och fördes fram som rätt sätt att tillbringa semestern och 
fritiden på. Vila däremot ansågs negativt och fördes fram som fel sätt att 
tillbringa semestern och fritiden på.47  

En liknande tolkning har gjorts i en mindre uppsats gällande synsätt som 
kom till uttryck i Reso:s tidskrift Fritiden. Reso var Folkrörelsernas rese- och 
semesterorganisation, och hade bildats med anledning av införandet av 
semesterlagen år 1938 i Sverige. Den rätta semestern skulle enligt dessa synsätt 
vara aktiv och innehålla ett nyttigt drag: semesterfiraren borde lära sig något 
under semestern. Denna önskan att fostra semesterfirarna fanns alltså både hos 
folkbildare, hos myndigheter och inom arbetarrörelsen.48 

                                         
46 SOU 1950:32, s.111-116. 
47 Eskilsson, 2000, s.29-47 och 1995, s.16-29. 
48 Wicklin, 1997, s.56-69. 
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I vilken mån synsättet också omfattades av semesterfirarna själva ger dock 
forskningen inget svar på. Men om semesterfirarna lät sig övertygas och fostras, 
eller kanske till och med höll med folkbildarna, myndighetspersonerna och 
arbetarrörelsens representanter redan från början betyder det att dessa resultat 
står i motsättning till vad som kommer fram i den tidigare refererade 
undersökningen inför treveckorssemestern. Det är också möjligt att tänka sig att 
semesterfirarna hyste blandade eller kluvna känslor inför fenomenet vila. De kan 
ha önskat det men samtidigt också skuldmedvetet ha uppfattat det som negativt.  

Det finns studier som komplicerar resultaten ytterligare. Enligt en 
undersökning jag själv inte haft tillgång till, men som refererades i en 
debattartikel med anledning av semesterlagens införande år 1938, ville 
arbetstagarna ha både aktivitet och vila under sin semester. Ungefär hälften av 
de tillfrågade personerna ville, enligt referenten, använda semestern enbart till 
vila. Den andra hälften önskade en mer aktiv semester med förströelser, turism, 
sport eller med möjligheter att utveckla ett bildningsintresse. I svaren syntes 
ingen skillnad beroende på klasstillhörighet. Däremot fanns en stark önskan om 
omväxling, vare sig personen sökte vila eller aktivitet. Så många som tre 
fjärdedelar av de tillfrågade ville dessutom att semestern skulle kombineras med 
en resa någonstans så att de fick komma till en ny omgivning.49  

Att vara aktiv under sin semester behöver inte betyda att man ser negativt 
på vila. Man kan önska både vila och aktivitet. Vila och aktivitet behöver alltså 
inte uppfattas som ståendes i motsättning till varandra. I On Holiday lyfter 
Löfgren fram aktivitet eller vila som semestrandets två huvudformer och 
sammanfattar dessa med uppmaningarna Se allt! eller Komma bort från allt! 
Dessa uppmaningar knyter han till två typkaraktärer, vilka symboliseras av de 
litterära gestalterna Phileas Fogg och Robinson Crusoe. Phileas Fogg är en 
person som reser runt för att se och upptäcka världen, medan Robinson Crusoe 
längtar efter att få dra sig tillbaka, bort från vardagsarbetet och hetsen. När Fogg 
samlar erfarenheter och kunskap söker Crusoe frihet, avkoppling och enkelhet.50  

Båda semesterformerna har enligt Löfgren haft stöd hos resenärerna. Se 
allt!-betydelsen har funnits länge i turismen, medan Komma bort från allt! är 
mer nytillkommen. Den senare blev en semesterform först i och med 
industrialiseringen då resenärerna också började komma från de led för vilka 

                                         
49 Undersökningen refererades i en artikel i tidningen Affärsekonomi av järnvägsdirektören 
Simonsson angående arbetarnas förlängda semesterledighet och hur denna bäst kunde 
utnyttjas. Om undersökningen sägs, att det var en ”på vanligt sätt ordnad 
’marknadsundersökning’ rörande de önskemål och avsikter, som personer i olika 
samhällsställning hade beträffande den årliga semestern. De tillfrågades antal utgjorde c:a 3 
200, varav ungefär 1/6 voro kroppsarbetare, sålunda den kategori som främst gagnas av 
semesterlagstiftningen.” Undersökningen hade utförts ett år tidigare, 1937 och det sades vara 
en liten, på enskilt initiativ ordnad enkätundersökning. Se Simonsson, 1938, nr. 13, s.776. 
50 Löfgren, 1999, s.9 och 109. De två semesterkaraktärerna lanserades enligt Löfgren 
ursprungligen av den franske sociologen Jean-Didier Urbain. Löfgren i sin tur applicerar ett 
historiskt perspektiv på dessa typkaraktärer.  
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arbetet var ett måste, hävdar Löfgren.  Avkoppling var, fortsätter han, ett 
privilegium tidigare resenärer mer självklart hade varit i besittning av och därför 
inte efterfrågat. De tillhörde ju de grupper i samhället som inte behövde arbeta. 
Från och med denna tid har dock de båda semesterformerna levt sida vid sida.51  

Det senare påpekandet implicerar att önskemålet om avkoppling på 
semestern står i relation till arbetet. I studien som refereras ovan visas också att 
både de som sökte vila och de som ville ha en mer aktiv semester önskade 
omväxling från arbetet.52 Både vila och aktivitet skulle alltså kunna ses som 
stående i en motsatt och kompenserande relation gentemot arbetet. Och då är vi 
tillbaka i frågan om relationen mellan semester och arbete. Denna skulle 
uppenbarligen också kunna ha betydelse för eventuella önskemål gällande vila 
och aktivitet på semestern. 

Kommentar 
Den föregående genomgången av tidigare forskning har pekat ut några områden 
som kan ha haft betydelse i semesterlivet. Dessa är natur, familj och 
vila/avkoppling samt på ett övergripande plan uppfattningar och önskemål 
gällande semestern i relation till arbetet. Hur preferenserna verkligen såg ut är 
dock inte helt klart, utan behöver undersökas ytterligare. Eftersom sambanden 
ofta verkar ha varit komplexa samtidigt som olika forskningsresultat ibland 
pekar i olika riktningar behövs ett mer ingående och fördjupat studium av 
preferenserna.  

Beteenden och konsumtionsval kan annars tolkas på flera tänkbara sätt. Här 
ovan har till exempel argumenterats för att inköp av fritidshus inte 
nödvändigtvis behöver vara ett tecken på en preferens för familjeumgänge, utan 
lika gärna kan vara ett tecken på en preferens för att vistas i naturen. En önskan 
att vistas i naturen kan i sin tur kopplas till uppfattningar gällande både semester 
och arbete, vilket visades då Löfgrens analys rörande förändrade uppfattningar 
om arbete och fritid/semester diskuterades i avsnittet Nya uppfattningar rörande 
semester, natur och familj.  

I det följande ska ytterligare två faktorer som behöver ingå i analysen, 
nämligen klass och genus, presenteras. 

Klass 
Det saknas mer ingående kunskaper om vad som gällde arbetarklassens natursyn 
och familjeliv vid den här tiden. Som jag tidigare påpekat i avsnittet Nya 
uppfattningar rörande semester, natur och familj antar Löfgren att 
borgerlighetens mönster spred sig till arbetarklassen, men detta undersöks 
egentligen inte närmare i hans studie.53 Frågor rörande arbetarklassens egna 

                                         
51 Löfgren, 1999, s.9 och 109.  
52 Undersökningen refereras i en artikel i tidningen Affärsekonomi av järnvägsdirektören 
Simonsson, se Simonsson, 1938, nr. 13, s.776. 
53 Löfgren, 1979, s.19-130. 
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åsikter och beteenden väcks också vid läsningen av andra studier. Hos 
idéhistorikern Lena Eskilsson framkommer att en överhet bestående av 
folkbildare och myndigheter uttryckte normerande åsikter om hur de nya 
semesterfirarna, vilka främst hörde till arbetarklassen, borde bete sig.54 Vad 
dessa nya semesterfirare själva tyckte och tänkte och hur de reagerade på den 
här typen av uttalanden vet vi dock inte. 

Gällande Svenska turistföreningens utveckling har samma Lena Eskilsson 
visat att det skedde en breddning från och med 1930-talet och framåt. Från att 
tidigare enbart ha riktat sig till medel- och överklass riktade sig nu föreningen 
också till arbetarklassen. Samtidigt visar Halvar Sehlin, som också studerat 
STF:s utveckling, att medlemskåren visserligen breddades men ändå fortsatte att 
vara dominerad av medelklassen. STF:s inriktning låg mot fjällturism, även om 
denna också breddades under perioden. Även Eskilsson har påpekat att 
fjällturismen fanns kvar som ett mer exklusivt ideal i föreningen under 
perioden.55 Vad arbetarklassen verkligen gjorde och hur de uppfattade naturen är 
dock inte klart. Övertog de medel- och överklassens syn på fjällvärlden som en 
turistplats med särskilt starka kvaliteter eller fick annan natur större betydelse? 

Också hos historikern Gary Cross återfinns något liknande. Som jag har 
visat ovan hävdar han att arbetarklassens sociala mönster förändrades och att 
familjegemenskapen kom att bli mer betydelsefull i semesterlivet än den varit 
tidigare, då andra sociala gemenskaper spelat större roll.56 Men det är de åsikter 
och uppfattningar som kom till uttryck i olika offentliga sammanhang som lyfts 
fram, inte åsikter hos de semesterfirande arbetarna själva. Med anledning av 
detta finns det goda skäl att studera arbetarnas egna åsikter och beteenden.  

Som jag diskuterat ovan framhåller den tidigare forskningen framförallt 
avstånd och ibland till och med konflikter när det gäller andra sociala relationer 
än familjen och dessas betydelse för semestern. Även när det gäller dessa sociala 
avstånd och konflikter kan en klassaspekt ha spelat roll. Det gäller till exempel 
Allwood och Ranemarks beskrivningar. De berättar att de semesterfirare 
ortsborna tydligast hamnade i konflikt med var ortens campinggäster, och 
camping uppfattades oftast som en arbetarklasspräglad semesterform vid den här 
tiden. Kan det ha spelat roll? Det är inget Allwood och Ranemark diskuterar i 
sin studie. De tar framförallt upp grader av närhet och avstånd i det dagliga och 
vardagliga livet på orten under sommaren, men diskuterar inte andra 
möjligheter.57 Inte heller Löfgren analyserar möjliga klassaspekter av de sociala 
konflikter och distinktioner han tar upp och diskuterar i On Holiday.58  

Det finns dessutom ytterligare skäl till varför det skulle vara bra att studera 
arbetarnas egna åsikter. Det gäller relationen mellan arbetet å ena sidan och 

                                         
54 Eskilsson, 2000, s.56-69 och 1995, s.16-29. 
55 Sehlin, 1998, s.75-77, 102-105 och 200-229 samt Eskilsson, 1996, s.257-282. 
56 Cross, 1993, s.99-100 och 118-119. 
57 Allwood och Ranemark, 1943, s.224-239. 
58 Löfgren, 1999. 
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semestern å andra sidan. Som jag visat ovan lägger tidigare forskning vikt vid 
den här relationen och vid hur arbetet såg ut för att förklara varför semester och 
övrig fritid tog sig de uttryck de gjorde. Löfgren beskriver hur förändringar i 
arbetet ledde fram till förändringar av fritiden och semestern. Han beskriver 
också hur fritiden och semestern kom att få betydelse genom att utgöra en 
kontrast till och en kompensation för arbetet.59 Sociologen Kelly å sin sida lyfter 
fram flera olika tänkbara relationer mellan arbetet och fritiden.60 

Hur än dessa relationer mellan arbete och fritid/semester såg ut betyder 
detta att klasstillhörigheten spelade roll, eftersom klasstillhörigheten skapas i 
och genom arbetet. Personer tillhöriga arbetarklassen bör potentiellt ha kunnat 
uppfatta sin fritid och sin semester på andra sätt än medelklassen, eftersom dessa 
gruppers arbeten såg olika ut. En kontrast lika väl som en likhetsrelation bör 
alltså ha fått olika konkreta innehåll beroende på semesterfirarens 
klasstillhörighet. Detta är ett viktigt skäl till varför man bör analysera 
preferenserna i relation till semesterfirarens klasstillhörighet. 

Med tanke på att arbetsförhållandena kan antagits ha påverkat 
semesterförhållanden kan man också fundera över hur det såg ut för andra 
grupper vid den här tiden. I realiteten var inte den moderna världen så modern 
som det i förstone ser ut när man läser Löfgrens beskrivning av det moderna 
samhällets uppfattningar gällande arbete och semester. Många människor levde 
och arbetade ju faktiskt i lantbruket vid den här tiden.61 I realiteten kan det inte 
ha gått någon särskilt skarp gräns mellan industrialiserat samhälle och 
bondesamhälle. Hur påverkade detta semesterfirarnas preferenser? 

Genus 
Även genusaspekten menar jag behöver behandlas i en analys av 
semesterpreferenserna. Ett viktigt skäl är att kvinnors roll i moderniseringen av 
arbets- och fritidslivet är motsägelsefull som den beskrivs av Orvar Löfgren. 
Den familjebeskrivning som ges hos Löfgren gäller egentligen bara halva 
borgerligheten – männen. Visserligen antas kvinnor liksom män ha uppfattat 
fritiden och semestern, familjelivet och naturen som arenor som skulle 
kontrastera till och kompensera för arbetslivet. Men precis som Löfgren också 
uppmärksammar var det samtidigt så att hustruns arbete fanns i hemmet och 

                                         
59 Löfgren, 1979, s.19-130. 
60 Kelly, 1983, s.42-43. 
61 Lantbrukare och företagare utgjorde enligt folkräkningarna mellan 19 och 34 procent av 
befolkningen år 1940-1960. Den absolut övervägande delen av gruppen bestod av lantbrukare, 
se SOS, Folkräkningen 1940, tabell 10; 1950, tabell 1 och 1960, tabell 30. Som ytterligare 
klargörande tjänar det faktum att enligt Historisk statistisk för Sverige bodde hela 56 procent 
av befolkningen utanför de administrativa tätorterna (städer, köpingar och 
municipalsamhällen) år 1940. Räknar man istället befolkning i glesbebyggelse respektive 
tätbebyggelse bodde 44 procent av befolkningen i glesbebyggelse och 56 procent i 
tätbebyggelse år 1940. Se Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning, 1969, s.66, 
tabellerna 14 och 15. 
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bland annat bestod av att skapa den tillvaro som för makens del innebar en 
kompensation från arbetet. (Detta bör förstås även ha gällt i sommarstugan och 
ute i naturen.)62  

Hur såg i sådana fall de borgerliga kvinnornas uppfattningar rörande arbete 
och fritid/semester ut? Inte kunde väl hustrurna betrakta sitt eget semester-, 
fritids- och familjeliv som något som kontrasterade till och kompenserade dem 
för arbetslivet? Detta dilemma reder Löfgren aldrig ut. Orvar Löfgren betraktar 
uppenbarligen det hustrurna gjorde i hemmet för att maken skulle kunna slappna 
av och uppleva avkoppling från sitt arbete som just arbete. Men när han sedan 
analyserar familjens och semesterns betydelse i relation till arbetet är det i 
praktiken de borgerliga männens familje- och arbetsrelation han analyserar.63 
Här använder sig alltså Löfgren av ett motsägelsefullt förhållningssätt till olika 
arbeten, vilket i sin tur gör att analysen inte blir konsistent. 

Analytiskt står vi också inför ytterligare en del problem då det gäller genus 
och relationen semester – arbete, vilka skymtar fram i Löfgrens studie. Det 
handlar bland annat om att kvinnors och mäns arbetsdelning, framförallt i 
familjen, såg olika ut och att detta kan antas ha fått betydelse för hur semestern 
uppfattades och vilka önskemål man då hade. Mycket av diskussionen hittills 
har handlat om semesterns relation till arbetet och hur det påverkar 
uppfattningarna av semester. Denna relation påverkas förstås om 
arbetsförhållandena ser i grunden annorlunda ut. 

Ett exempel utgör den tidigare refererade undersökning som gjordes inför 
treveckorssemesterns införande. Där uppmärksammades mödrarnas situation, 
eftersom dessa uttryckte särskilda skäl till varför semestern skulle tas ut i en 
följd. Mödrarna ville ha vila på semestern, men menade att de inte kunde få det 
om den inte var tillräckligt lång (tre veckor), eftersom de först måste börja med 
att ta itu med eftersläpande hushållsarbete. Mödrar skulle få tid till både 
(eftersläpande) arbete i hemmet och vila med tre veckors semester gick 
argumentet.64 

Problematiken ligger också i hur arbete definieras. Olika definition av 
arbete ger olika utfall i analysen av kvinnors och mäns semestrar. De olika 
synsätten på kvinnors och mäns arbete och det faktum att mäns arbete ofta fått 
utgöra en norm för hur begreppet arbete definieras har tagits upp i tidigare 
forskning. Brita Åkerman, som under många år forskade inom områdena 
hemarbete och hushållning, har diskuterat betydelsen av huruvida kvinnors 
arbete i hemmen definieras som just arbete eller inte. Hon pekar på de analytiska 
problem som följer av att det arbete som kvinnor utför i hemmen skiljs från det 
som kallas produktivt arbete och istället beskrivs och uppfattas som en annan 
typ av arbete, nämligen reproduktivt arbete.65 Anita Nyberg, som bedrivit 

                                         
62 Löfgren, 1979, s.74-130. 
63 Löfgren, 1979, s.74-130. 
64 SOU 1950:32, s.111-116. 
65 Åkerman, 1983, s.24-30. 
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forskning gällande könsperspektiv på arbete och ekonomi har i en artikel 
uppmärksammat hur kvinnors och mäns arbete inom och utom hemmet räknats i 
statistiken historiskt. Hon visar där att vad som räknas som förvärvsarbete och 
inte också påverkar de analyser som görs av den historiska utvecklingen.66  

Med en strikt definition av begreppet arbete, vari endast inbegrips 
förvärvsarbete och inte hushållsarbete eller omvårdnadsarbete i hemmet, följer 
att hustrurs hushållsarbete och omvårdnadsarbete inte räknas. Med en annan, 
bredare definition av arbete respektive fritid, som till exempel den sociologen 
Joffre Dumazedier ger ovan där alla ”måste”-sysslor räknas bort från fritiden, 
blir förstås beskrivningen av kvinnors och mäns fritid helt annorlunda, liksom 
semestern om vi översätter detta till att gälla semesteruppfattningarna.67 Kanske 
skulle då hustrurnas och makarnas syn på sin semester se mer lika ut, till 
exempel är det tänkbart att både hustrur och makar skulle lägga vikt vid att 
semestern skulle utgöra kontrast till och kompensation för arbete och ”måste”-
sysslor. Men detta kan vi inte få någon kunskap om ifall vi inte analyserar 
semesterpreferenserna med avseende på hur semesterfirarens arbetssituation i en 
bredare bemärkelse såg ut. 

Dessutom verkar det ha funnits strukturerande mönster av samma slag som 
gällde klass i det tidiga svenska semesterfirandet. Lena Eskilsson och Halvar 
Sehlin har visat att fjällturismen främst knöts till män och att Svenska 
turistföreningen var en förening dominerad av män, men att det också skedde 
vissa förändringar gällande detta under perioden.68 Semesterfirandet var alltså 
inte ett ”neutralt” område, utan styrdes liksom andra områden av ideal och 
normer för hur kvinnor och män skulle tycka och agera. 

Med anledning av detta menar jag att det är viktigt att konsekvent analysera 
semesterpreferenserna med avseende på könstillhörighet och en 
genusstrukturerad arbetsdelning. Om man inte gör det finns risken att man går 
miste om betydelsefulla aspekter av semesterpreferensernas karaktär. Här 
kommer jag att vara tydlig med genusaspekten i informanternas beskrivningar 
av sina semestrar.  

 
 

                                         
66 Nyberg, 1987, s.54-64. 
67 Dumazedier, 1967, s.14. 
68 Eskilsson, 1996, s.257-282 och Sehlin, 1998, s.75-77, 102-105 och 200-229. 
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2 

Undersökningens verktyg: material, metod 
och frågeställningar 

MATERIALET: FRÅGELISTA NM 203 SEMESTERN 

I inledningskapitlet poängterades betydelsen av att på ett mer djupgående sätt 
studera semesterfirarnas egna önskemål. Ett material som möter detta behov är 
semesterfrågelistsvar. I semesterfrågelistsvaren beskriver människor, med 
utgångspunkt i en frågelista som skickades ut av Nordiska museet, sina egna, 
tidigare upplevda semestrar. Svaren är ofta långa och utförliga och med många 
detaljer. Där finns med andra ord mycket information att hämta, bland annat 
med relevans för preferenserna. 

I Sverige har flera folklivsmuseer och folklivsarkiv under en lång tid sänt 
ut frågelistor gällande olika ämnen.69 På Nordiska museet startade regelbundna 
insamlingar av frågelistsvar år 1928. Vanligtvis (både vid starten och senare) 
initierades insamlingarna av tjänstemän på Nordiska museet i försök att 
tillfredsställa museets olika behov. Ursprungligen styrdes folklivsforskarna av 
en strävan att nå kunskap om det äldre bondesamhälle som man uppfattade höll 
på att försvinna, och frågelistorna gällde detta bondesamhälles seder och bruk. 
Från och med 1970-talet har listorna varit mer samtidsinriktade, och syftet har 
blivit att samla in vanliga människors egna och subjektiva upplevelser och 
erfarenheter av en viss företeelse.70  

Ett typiskt exempel på denna senare tids frågelista är Nm 203 Semestern.71 

                                         
69 Liknande verksamhet finns också i andra länder. I Kjellström, 1995, listas nordiska 
frågelistor. 
70 Österman, 1991, s.5-36. Samma tidiga inriktning och senare förändring gällde också andra 
folklivsinstitutioner, enligt Hagström, 2000, s.58-60 (Folklivsarkivet i Lund) och Lilja, 1996, 
s.24-27 (Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala). I etnologisk forskning har det tidiga 
insamlandet kommit att problematiseras och diskuteras ytterligare. Agneta Lilja visar i sin 
avhandling att det inte bara handlade om en viss inriktning i Dialekt- och folkminnesarkivets 
arbete, utan att synen på vad som var en ”äkta” tidigare kultur var så starkt normerad att det 
också styrde insamlandet. Se Lilja, 1996. Se även Nilsson, 1996, s.28-73, som i ett kapitel av 
sin avhandling om arbetarminnen analyserar den diskurs det sena 1800-talets och det tidiga 
1900-talets folklivsinsamling knöts till. Han visar där hur forskarnas syn på vad som var en 
äkta ursprunglig kultur fick styra insamlingen. 
71 Nm 203, NMA (Nordiska museets arkiv). När inget annat anges är det denna frågelista 
diskussionen i det följande gäller. 
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Den sammanställdes och skickades ut i december 1978. De flesta svaren kom in 
i slutet av december och under året som följde. Museet fortsatte att skicka ut 
listan under tio års tid. Det senast inkomna svaret nådde museet den 6 oktober 
1989. Totalt består materialet av 229 svar inskickade av 228 informanter.72  

De som besvarade frågelistan var först och främst museets så kallade fasta 
meddelare. (Meddelare, eller informant, kallas den som besvarar en frågelista. 
Fasta meddelare är personer som har värvats tidigare och sedan erbjuds att svara 
på ytterligare frågelistor.) Semesterfrågelistan fortsatte att skickas ut till 
nytillkomna meddelare under 1980-talet. Dessa nytillkomna meddelare värvades 
via allmänt hållna upprop i till exempel lokalradio eller för att svara på någon 
annan frågelista. Ingen person värvades däremot speciellt för att svara på 
semesterfrågelistan.73  

I den utskickade frågelistan ställs en lång rad frågor gällande tid, plats, 
planer, förväntningar, ekonomi, sysselsättning, färdsätt, semestergarderob och 
utrustning. En del informanter besvarar alla frågor (mer eller mindre utförligt 
dock), andra bara vissa och ytterligare andra berättar helt fritt.74 Ett typiskt 
frågelistsvar består av en eller flera semesterbeskrivningar. Beskrivningarna är 
ofta utförliga och detaljerade, vilket var vad museet eftersträvade.75 De är också 
personligt hållna. Det är meddelarens egna upplevelser som beskrivs, med 
meddelarens egna ord. Främst skriver meddelarna om vad de gjorde under 
semestern. Till detta fogar de ibland även vissa reflektioner, uttryck för känslor 
(som ”det var roligt”) och uttalanden om önskemål och förväntningar (som till 
exempel ”jag ville”, ”jag hoppades”).  

Materialet är mycket värdefullt. Det lämpar sig väl för en mer djupgående 
analys av preferenserna, framförallt för att det är de personliga erfarenheterna 
som nedtecknats. Som tidigare visats har semesterfirarnas egna erfarenheter och 

                                         
72 227 informanter skickade in svar på semesterfrågelistan. En informant hade tidigare skickat 
in två resebeskrivningar, en åt gången. Dessa valde museet att arkivera tillsammans med 
semesterfrågelistsvaren. Det ger 229 svar totalt. De två resebeskrivningarna finns inte med i 
urvalet till den här undersökningen, eftersom de inte uppfyller urvalskriterierna. (Se vidare 
avsnittet Urval längre fram i det här kapitlet.) 
73 Museet kunde gå tillväga på två sätt för att få tag i personer att besvara frågelistorna. 
Antingen värvades personer för just det aktuella tillfället, till exempel med hjälp av upprop i 
radio eller tidningar, eller så gjorde man som i fallet med Nm 203 Semestern och använde sig 
av fasta meddelare. Se Österman, 1991, s.62-63, om hur meddelare värvades. Hur de personer 
som svarat på semesterfrågelistan värvats går att se på svarets försättsblad och i de personkort 
som förvaras på arkivet, se Personkort för meddelare, KU, NMA.  
74 Den utskickade frågelistan återges i sin helhet i bilaga 3. 
75 Annika Österman, som formulerade semesterfrågelistan och även tog emot, läste och 
kommenterade de flesta svaren som kom in, diskuterar i Nordiska museets skrift Människors 
egen historia. Om Nordiska museets frågelistverksamhet hur utformningen av en lista kan 
styra svaren. Långa frågelistor, berättar hon, var ett medel från Nordiska museets sida att få 
läsaren att skriva långa, utförliga och detaljerade svar. Se Österman, 1991, s.44 och 76. Även 
de korta omdömen som museets personal ibland skrev på det blad som omgav svaret, 
uttrycker museets uppskattning av personliga och utförliga svar, se Nm 203, NMA. 
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önskemål synts lite i den forskning som hittills gjorts. Eftersom svaren är så pass 
utförliga ger de samtidigt tillgång till uppgifter kring informantens 
levnadssituation vid tiden för semestern. Denna hade, vilket även det tidigare 
påpekats, med stor sannolikhet betydelse för de val som gjordes.  

De detaljrika svaren ger dessutom mycket annan kunskap rörande 
semesterfirandet, vilket i sin tur är möjlig att knyta till de frågor som tagits upp i 
den tidigare genomgången (i kapitel 1, avsnittet Semesterpreferenser år 1938-
1959). Här syns också en del av den konsumtion som knöts till semestern, även 
den mer småskaliga konsumtionen, som inköp av glass, kläder eller besök på 
dansbana. Materialet ger på så sätt goda möjligheter att direkt knyta preferenser 
till konsumtion. I det följande ska avhandlingens frågeställningar preciseras. 
Efter det kommer jag att ytterligare diskutera frågelistan, dess användning i den 
här studien samt eventuella källkritiska problem.  

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 

Utgångspunkter 
Inledningsvis preciserades syftet vara att närmare undersöka semesterfirarnas 
preferenser och ge en fördjupad analys av innehållet i dessa samt undersöka 
vilken typ av konsumtion som kan knytas till preferenserna (kapitel 1, Syfte). 
Syftet ska i det följande och baserat på de slutsatser som kan dras av den tidigare 
forskningen (denna diskuterades i kapitel 1, under huvudrubriken 
Semesterpreferenser år 1938-1959) operationaliseras till metodologiskt 
hanterbara undersökningsfrågor. Jag ska börja med att punkta upp de företeelser 
jag i kapitel 1 har visat bör ha haft betydelse för de semesterfirande meddelarna. 

 
� Relationen semester – arbete 

 
I en del av den tidigare forskningen har man använt sig av mer sammanfattande 
och systematiska sätt att strukturera och analysera uppfattningar, däribland 
semesteruppfattningar. Det gäller Orvar Löfgrens analys av uppfattningar 
rörande natur, familj och i förlängningen semester, som ståendes i motsättning 
till och kompenserande för arbetet.76 Ett annat mer övergripande och 
systematiskt angreppssätt förs fram av sociologen John R. Kelly. Här gäller det 
fritiden och dess relation till arbetet. Men antagandena är också anpassningsbara 
på den särskilda sorts fritid som semestern är. Kelly påpekar att det finns flera 
andra möjliga relationer mellan semester och arbete än just ett 
motsatsförhållande, vilket ju är vad Löfgren beskriver. Semestern och arbetet 

                                         
76 Löfgren, 1979, s.19-130. 
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kan antas vara lika varandra, motsatta varandra, ömsesidigt påverka varandra, 
eller inte alls påverka varandra.77 Med grund i detta urskiljer jag att relationen 
semester – arbete bör undersökas på en övergripande nivå. 

Under denna övergripande fråga sorteras tre företeelser som har lyfts fram 
som särskilt eftersträvade och semestertypiska i tidigare forskning. Dessa är 
natur, familjeliv och vila. Som jag visat i forskningsgenomgången kan resultaten 
ifrågasättas på vissa punkter och kunskapen om vad semesterfirarna själva ville 
är väldigt liten. Det finns med andra ord goda skäl att närmare undersöka vilka 
önskemål gällande natur, familj och vila informanterna hade.  
 

� Naturvistelse 
� Familjeumgänge och andra sociala relationer 
� Vila 

 
Vilken betydelse uppfattades naturen ha? Sågs den som viktig i semesterlivet? 
Ställdes naturen i motsättning till och skulle kompensera för arbetet eller inte? 
Liknande frågor kan man ställa då det gäller familjen. Vilken betydelse 
uppfattades familjen ha? Var familjelivet en särskilt eftersträvad gemenskap 
under semestern som vissa forskare menat? I vilken grad familjeumgänget 
uppfattades stå i motsättning till arbetet och ha en kompenserande funktion bör 
då också studeras. Vilken betydelse hade andra sociala relationer för 
semesterfirarna? Handlade det i dessa fall framförallt om särskiljanden och mer 
eller mindre stora konflikter, vilket framförallt lyfts fram i den tidigare 
forskningen, eller kunde det också se ut på andra sätt? Problematiserades vila på 
det sätt som enligt forskare skedde i offentlig debatt? Uppfattades vila som 
dålig, omoraliskt? Var vilan något semesterfirarna önskade eller inte och hur 
förhöll de sig till detta? Uppfattades vilan vara en kompensation för arbetet eller 
inte?  

 
� Konsumtion 

 
För att fullgöra denna studies syfte krävs dessutom att konsumtionen undersöks. 
Hur kan förhållningssätten till företeelserna som redovisats ovan relateras till 
konsumtion och vad säger informanterna om sin egen konsumtion? 

 
� Betydelsen av grupptillhörigheter med avseende på genus, klass och 

tillhörighet till lantbruket eller inte 
 
I tidigare forskning har det som antagits gälla en grupp översatts till att gälla 
flera, men som jag redan argumenterat för tidigare (i kapitel 1, Kommentar) kan 
detta inte med självklarhet göras. Olika grupper hade olika arbetssituation och 

                                         
77 Kelly, 1983, s.42-43. 
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detta kan antas ha påverkat deras uppfattningar och önskemål gällande 
semestern. Man bör därför studera hur olika grupper uppfattade semestern. 
Hittills har jag framförallt diskuterat klass och genus. I korthet har jag också 
påpekat att det inte gick en skarp gräns mellan äldre bondesamhälle och modernt 
samhälle vid den här tiden. Många människor levde och arbetade i anknytning 
till lantbruket. 

När det gäller grupptillhörigheter bör ytterligare något sägas. I frågelistan 
definieras semester som ”inte bara en viss tids ledighet utan ledighet med 
bibehållen lön.”78 Så används dock inte begreppet av informanterna själva och 
så används det därför inte heller här. De informanter som besvarade listan 
berättar om långt fler tillfällen som de betraktade som semester. Alla de tillfällen 
informanterna kallar semester kommer här att räknas som semester och tas med i 
analysen.  

För att få en övergripande och fullständig kunskap om semestern bör vi se 
hela bilden, inte bara titta på de grupper vars arbete var normgivande vid denna 
tid. Som analysen kommer att visa bidrog nämligen både barns, hemmafruars 
och lantbrukares ”semestrar” – det är framförallt dessa grupper det gäller – till 
en ökad konsumtion. Att inte räkna in vad dessa grupper gjorde skulle ge en 
skev bild av semesterfirandet och innebära att pusselbitar skulle fortsätta att vara 
saknade, vilket bland annat visats i genomgången av den tidigare forskningen 
(kapitel 1, Kommentar). När det gäller barns semestrar är det dessutom ett 
faktum att barnens semestererfarenheter kan ge ytterligare kunskap till analysen 
av familjeuppfattningar på semestern.79 Med anledning av detta blir det viktigt 
att skilja ut ifall meddelaren var barn eller vuxen vid tiden för semestern. 
Informantens ålder vid tiden för semestern kommer alltså tas med i analysen.  

På ett övergripande plan bidrar detta samtidigt till att öka förståelsen kring 
hur relationen mellan semester och arbete verkligen såg ut. Som diskuterats i 
föregående kapitel finns det till exempel anledning att fråga sig vad som 
verkligen var semester och vad som var arbete för kvinnor. Hur informanterna 
resonerar kring vad som var semester och vad som inte var det, och vad de 
beskriver som semester kommer därför att analyseras. Detta kommer i sin tur att 
klargöra hur semestern verkligen uppfattades. 

Denna punkt påverkar alla de övriga. Grupptillhörigheter kan ha påverkat 
önskemålen gällande både naturvistelser, socialt umgänge och vila liksom den 
övergripande frågan gällande önskemål om semesterns roll och funktion i 
relation till arbetet. Grupptillhörigheter kan därför i förlängningen också antas 
ha kunnat påverka konsumtionen. 

                                         
78 Frågelista Nm 203. Se bilaga 3 där frågelistan återges i sin helhet. 
79 Löfgrens analys bygger för övrigt till relativt stor del på memoarer där hågkomsterna gäller 
barnaåren. Se Löfgren, 1979, s.19-130. 



 
 

37

Operationaliserade undersökningsfrågor 
Det räcker inte med att peka ut vilka företeelser meddelarna önskade under 
semestern. Det behövs en mer ingående studie av på vilket sätt de nämnda 
företeelserna uppfattades och därmed önskades. Endast då kan de mer 
komplicerade samband och nyanser som diskuterats i tidigare forskning, till 
exempel hur hemarbetande hustrur egentligen uppfattade en eventuell semester, 
ifall naturen uppfattades ha kompenserande kvaliteter och vad inköp av 
fritidshus egentligen kan tänkas ha stått för, tydliggöras.80 Den 
undersökningsfråga som ska besvaras gällande alla företeelser är därför: hur/på 
vilket sätt beskrivs företeelsen i frågelistsvaren?  

Undersökningens operationaliserade frågeställningar kan således 
sammanfattas:  

 
� hur/på vilket sätt beskriver meddelarna relationen semester – arbete?  
� hur/på vilket sätt beskriver meddelarna naturkontakten? 
� hur/på vilket sätt beskriver meddelarna familjeumgänget och andra 

sociala relationer? 
� hur/på vilket sätt beskriver meddelarna vila? 

 
Det är viktigt att påpeka att det rör sig om överlappande kategorier. En 
informant kan med andra ord beskriva en semester där både naturkontakt och 
familjeumgänge ingick och uppskattades. I andra beskrivningar finns kanske 
inte någon av dem med.  

Även en fråga om konsumtion behöver ställas:  
 

� hur kan uppfattningarna och önskemålen gällande de olika företeelser som 
beskrivits ovan relateras till informanternas konsumtion? 

 
Frågan om grupptillhörigheter kan formuleras så här: 
 

� hur/på vilket sätt beskrivs företeelserna ovan med avseende på 
meddelarens grupptillhörigheter (genus, ålder, klass och tillhörighet 
till lantbruket eller inte)?  

 
I den löpande redovisningen kommer frågan om grupptillhörigheter hanteras på 
så sätt att jag markerar när jag har funnit skillnader mellan grupperna, eller när 
någon grupp avviker från de andra. När sådant inte redovisas betyder det att inga 
skillnader eller avvikelser har gått att finna.  

                                         
80 Se genomgången av den tidigare forskningen under rubriken Semesterpreferenser år 1938-
1959 i kapitel 1. 
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Semesterfrågelistsvaren består som redan nämnts främst av nedtecknade 
minnen av semestrar informanterna själva upplevt. Sådant som då ofta beskrivs 
är ifall de reste eller stannade hemma, på vilken geografisk plats de vistades, hur 
de bodde, vad de gjorde och om de semestrade tillsammans med någon annan 
eller inte. Till dessa beskrivningar fogar informanterna ibland omdömen om vad 
de tyckte, kände och tänkte, till exempel uttalanden om att de tyckte något var 
roligt eller tråkigt. Ibland skriver de även in vad de ville, till exempel om de 
hade hoppats uppleva något särskilt och om de i förväg hade tänkt ut några 
särskilda önskemål gällande semestern.  

Dessa beskrivningar bildar grund för analysen. På dem appliceras de 
operationaliserade undersökningsfrågorna. Det handlar då om att undersöka på 
vilket sätt meddelarna beskriver de olika företeelserna ovan och utifrån detta 
göra en analys av hur preferenserna såg ut. Analysen bygger på informanternas 
hela beskrivning. De samband och sammanhang som ges i de enskilda svaren är 
viktiga redskap i analysen.  

Svaren följer inte en exakt mall. Visserligen finns frågelistan, men det är 
regel snarare än undantag att informanterna inte följer denna till punkt och 
pricka. En del semestrar och händelser nämns som i förbigående, andra beskrivs 
utförligt. Dessutom händer det att informanterna skriver om sådant som det inte 
ens frågas efter i den utskickade listan. Även detta tas med i analysen. Sådana 
skrivningar utgör delsvar på frågorna om hur/på vilket sätt en företeelse 
beskrivs.  

Vad som beskrivs som positivt respektive negativt är viktiga verktyg. Långt 
fler positiva än negativa kommentarer ges av informanterna, så dessa kommer 
oftare att synas i analysen. Men inte bara de positiva utan även de negativa 
kommentarerna ger vägledning till vad informanternas uppskattade och önskade. 
De negativa uttalandena kan ses som gränser för uppskattningarna och 
önskemålen. Genom dem går det än tydligare att ringa in vad som verkligen 
uppskattades. I den löpande redovisningen kommer svar att citeras relativt ofta 
för att så tydligt som möjligt visa vad analysen bygger på. Jag kommer även 
genom beskrivande och diskuterande textinslag visa vad resultaten grundas på. 

En inledande kvantitativ analys 
Huvuddelen av undersökningen utgörs av den kvalitativa analys som har 
beskrivits ovan, men jag genomför även en kvantitativ analys för att det ska vara 
möjligt att säga något om hur pass vanligt eller ovanligt det var bland 
informanterna att uppskatta en företeelse. Det kvantitativa är inte oviktigt. 
Sådant som informanterna ofta lyfter fram för många semestrar har förstås 
betydelse.  

I den kvantitativa analysen räknar jag för hur många semestrar en företeelse 
beskrivs som uppskattad eller önskad. Varje gång en informant knyter en 
positivt värderande kommentar eller en önskan till någon företeelse gällande en 
semester har detta noterats. Som påpekats finns både positiva och negativa 
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kommentarer i materialet, men eftersom de positiva är så många fler än de 
negativa är det endast de förra som räknas här. 

I denna analys har jag arbetat med tre tidsperioder, år 1938-1945, 1946-
1952 och 1953-1959. Periodiseringen har framförallt underlättat arbetet med att 
göra jämförelser över tid. I realiteten har dock mycket små skillnader synts 
mellan de olika tidsperioderna. Därför har jag valt att redovisa dem tillsammans 
i tabell 1 och 2 i kapitel 3 där resultaten av den kvantitativa analysen redovisas. 

De företeelser som räknas är desamma som studeras mer fördjupat i den 
kvalitativa analysen, alltså naturkontakt, familjeumgänge och annat socialt 
umgänge samt vila. När det gäller semesterns relation till arbetet studeras sådana 
företeelser som kan förklara/beskriva ifall semestern till exempel uppfattades 
som en kontrast till arbetet eller lik arbetet. Det gäller då uppskattning av 
märkvärdiga och speciella händelser, önskan att få resa, sightseeing och 
sevärdheter samt önskan/uppskattning av kontrast till arbetet. Dessa olika 
företeelser är inte varandra uteslutande, flera av dem kan till exempel ha 
uppskattats av en och samma informant gällande en och samma semester. 

Urval 
I licentiatuppsatsen används 112 av de inkomna frågelistsvaren, i vilka det 
berättas om 730 semestrar för perioden 1938-1959.81 Enbart de delar av 
redogörelserna som gäller de personliga erfarenheterna och upplevelserna 
används. (I frågelistan ombeds även de tillfrågade att beskriva närståendes 
semestervanor. De delarna av svaren, vilka för övrigt tar liten plats i svaren, 
används inte.)82 Som redan påpekats analyseras alla de semestrar informanterna 
betraktade som semestrar, vare sig dessa stämmer in på den formella 
definitionen av semester eller inte. 

Det finns flera skäl till att frågelistsvar inte tagits med i analysen, utan 
istället sållats bort. En vanlig orsak är att det i svaret inte berättas om någon 
semester gällande just åren 1938-1959, utan enbart om semestrar för tidigare 
eller senare tid, eller att det inte gått att se vilken tid den beskrivna semestern 
inföll. Flera av de svar som kom in till museet handlade också om att 
informanten inte hade haft någon semester och de svaren har förstås inte varit 
användbara.  

Bland de informanter som skickade in ett negativt svar till Nordiska 
museet, alltså att de inte kunde eller ville svara på semesterfrågelistan, var de 
flesta lantbrukare. Skälet de angav var att de inte hade haft någon semester och 
därför inte kunde svara på frågelistan. Också en del personer som hade kortare 
anställningar, vikariat och liknande skickade in ett negativt svar och berättade att 
de inte hade haft någon semester. 

                                         
81 De frågelistsvar som används redovisas med sina unika KU-nummer i bilaga 1. När inget 
annat anges är det på dessa redogörelsen i det följande bygger. 
82 Den utskickade frågelistan återges i sin helhet i bilaga 3. 
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När det gäller dateringen av semestern har inte helt exakta, utan också 
ungefärliga årtalsangivelser med ett eller ett par års marginal, som till exempel 
”i mitten på femtiotalet”, accepterats så länge dessa hållit sig inom vissa ramar. 
Ett krav har varit att angivelserna ska befinna sig inom undersökningsperiodens 
tidsgränser, alltså tidigast kunna gälla år 1938, och senast kunna gälla år 1959. 
De ska också befinna sig inom något av undersökningsperiodens tre 
tidsintervall, nämligen år 1938-1945, år 1946-1952 och år 1953-1959.  

Vid vissa tillfällen har informanten inte angett ett exakt antal semestrar då 
de berättar om flera semestrar som upprepats under flera års tid. Ett exempel är 
en formulering som ”några somrar”. I sådana fall har jag hellre räknat för lågt än 
för högt. Ambitionen är att alla de semestrar som tas med i undersökningen 
verkligen ska ha inträffat. ”Några” har till exempel räknats som två, om inte det 
övriga sammanhanget i texten och semesterbeskrivningarna gett belägg för att 
det handlar om fler semestrar än så. Många gånger är dock svaren så relativt 
utförliga och samtidigt kronologiskt skrivna, att det gått att placera in 
semestrarna i det längre kronologiska livslopp informanten beskriver även när 
inte exakt årtal eller antal getts för en enstaka semester. 

Enbart de semesterredogörelser har tagits med för vilka uppgift funnits om 
meddelarens sysselsättning och ålder vid tiden för semestern samt ifall 
informanten var kvinna eller man. Informantens könstillhörighet har i realiteten 
inte vållat några problem och inte heller lett till några bortfall. Denna har 
nämligen alltid gått att utläsa av informantens förnamn. Det har jag haft tillgång 
till för alla informanter. Uppgift om ålder finns nästan alltid, då Nordiska museet 
var noga med att få informantens födelseår antecknat. Med ledning av detta har 
det varit lätt att räkna fram informantens ålder vid tiden för semestern.  

Uppgift om sysselsättning vid tiden för semestern har däremot oftare 
saknats och därför också gett ett visst bortfall. För att få reda på sysselsättning 
har förutom frågelistsvaren också Nordiska museets så kallade Personaliaarkiv 
använts. I detta samlade museet personuppgifter om sina meddelare, till exempel 
vad de arbetade och hade arbetat med.83 Vid några tillfällen har jag också läst 
svar inskickade till Nordiska museets arbetslivsdokumentation och 
memoarsamling.84  

                                         
83 Nästan alla informanter har fått fylla i en så kallad personaliablankett som, tillsammans 
med korrespondens mellan meddelaren och museet, arkiverats i detta arkiv. Där kan ibland 
redogörelser över sysselsättning finnas med, men inte alltid. Även besök personal från 
Nordiska museet gjorde hos de fasta informanterna finns arkiverade i Personaliaarkivet. 
Genom dokumentationen från dessa besök går det ibland också att få en utförligare bild av 
informantens sysselsättningar. Se Aktiva meddelare och Passiva meddelare, Personalia, KU, 
NMA. 
84 KU-nr 7160, KU-nr 7485, KU-nr 7490, KU-nr 7573 och KU-nr 7582, Arbetsliv på kontor, 
Specialfrågelista, arbetslivsdokumentation; KU-nr 6037, Memoarer MMF samt KU-nr 7929, 
Nm 205 Mitt arbete, NMA. Den här metoden har jag bara använt när jag tyckt mig ha haft en 
mycket god chans att få reda på rätt uppgifter. Annars är metoden alldeles för arbetskrävande. 
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Klassindelning 
En klassindelning har gjorts av informanterna. Jag har då räknat med tre 
kategorier: 1) arbetarklass, 2) tjänstemän samt 3) företagare och lantbrukare. 
Som synes har jag fört samman klasser och frågan om man var verksam inom 
lantbruket eller inte i en och samma indelning. Informantgruppen är så relativt 
liten att det inte finns några fördelar med att dela upp den ytterligare. Dessutom 
var det så här det såg ut. Olika typer av försörjningsmönster tillhöriga olika 
typer av samhällsekonomier (industrialiserat samhälle och självförsörjande 
bondesamhälle) existerade sida vid sida. Parallellt med att en relativt stor grupp 
människor var verksamma inom lantbruket och dit hörande näringar var andra 
arbetare eller tjänstemän. Indelningen här följer i princip samma mönster som 
folkräkningarna vid den här tiden följde.85 

Till arbetarklassen har de yrken som inte krävde högre studier (men 
däremot ibland lärlingstjänst) räknats. Det gäller olika typer av kroppsarbeten, 
hantverksyrken och serviceyrken, till exempel kokerska och byggnadsarbetare. 
Tjänstemannagruppen utgörs av de yrken som krävde ytterligare utbildning, 
alltifrån kontorist till forskare. Den tredje gruppen utgörs av de personer som 
inte försörjde sig på en anställning, utan på egen verksamhet, alltså lantbrukare 
och andra företagare. Företagarna bland informanterna var så gott som alltid små 
egenföretagare. Dessa företog många likheter med lantbrukarna. Därför har det 
förefallit rimligt att räkna dem tillsammans. En självklar likhet mellan de två 
grupperna är att de inte hade formell semesterrätt, eftersom de ju inte var 
anställda.86  

För hemarbetande husmödrar, alltså hemmafruar, har makens yrke fått ange 
vilken klasstillhörighet de ska räknas till. Detta kan förstås diskuteras, men har 
framstått som mest rimligt med tanke på att makens inkomst och 
arbetsförhållanden bestämde även hustruns semestermöjligheter, vilket för 
övrigt den empiriska genomgången längre fram i licentiatuppsatsen tydligt 
kommer att visa. Äkta makar semestrade nästan alltid tillsammans. För barn har, 
av samma anledningar som gällde för husmödrar, föräldrarnas sysselsättning 
bestämt vilken klass de räknas till.  

                                         
85 År 1960, delade man i folkräkningen in befolkningen i tio huvudgrupper istället för dessa 
tre. Dessa har jag för jämförbarhetens skull slagit ihop till tre större grupper avsedda att 
motsvara grupperna lantbrukare och företagare, tjänstemän samt arbetare 
Överrensstämmelsen mellan folkräkningens kategorier och de indelningar som har gjorts här 
är då inte total. Den är ändå tillräckligt god för att man ska kunna reda ut informantgruppens 
klassmässiga fördelning jämfört med riksbefolkningens. SOS, Folkräkningen 1940, tabell 10; 
1950, tabell 1 och 1960, tabell 30. 
86 För en redovisning av vilka yrken som räknats till vilken grupp se bilaga 4. 



 
 

42

KÄLLKRITISK DISKUSSION 

Representativitet 
De semesterfirande informanterna är inte fullt ut representativa för Sveriges 
semestrande befolkning år 1938-1959. Gruppen är ojämnt fördelad, främst med 
avseende på klasstillhörighet (mer om detta strax). Dessutom kan vi sannolikt 
räkna med att vissa typer av semestrar beskrivs oftare i svaren än andra. Det 
betyder dock inte att frågelistmaterialet ska förkastas eller ses som helt 
ickerepresentativt. De semestrar som beskrivs här har genomförts och upplevts 
och bär som sådana faktisk vittnesbörd om hur semestrar under den här perioden 
kunde ta sig ut. Vi kan också med stor sannolikhet förutsätta att informanterna 
faktiskt representerar långt fler än sig själva. Det finns nämligen inget som talar 
för att de semestrar som beskrivs här skulle vara så unika att de inte 
representerar några andra. Men, som sagt, fördelningen kan antas vara skev, 
vilket ska diskuteras i det följande. 

Informantgruppen 
Jämfört med Sveriges befolkning vid samma tid är arbetarna starkt 
underrepresenterade i informantgruppen. Arbetarna utgjorde enligt 
folkräkningarna mellan 48 och 50 procent av befolkningen under hela den 
undersökta perioden. Bland informanterna utgör de en klart mindre andel, 29 
procent av gruppen. Detta gäller hela undersökningsperioden. När det gäller hur 
många semestrar arbetarna beskriver ligger andelen på ungefär samma nivå. För 
30 procent av alla semestrar det berättas om hade informanten 
arbetarklasstillhörighet vid den här tiden.87 

Tjänstemannagruppen är istället kraftigt överrepresenterad bland dem som 
har besvarat frågelistan. I folkräkningarna uppgick deras andel till 18 procent av 
befolkningen år 1940, 25 procent år 1950 och 32 procent av befolkningen år 
1960. I frågelistsvaren utgör tjänstemannagruppen en dryg majoritet, mellan 53 
och 54 procent, av alla informanter under hela den studerade perioden. För 
senare delen av perioden berättar dessutom informanter tillhöriga 
tjänstemannagruppen om något fler semestrar än övriga grupper. På så sätt blir 
de ännu mer överrepresenterade. Gällande år 1938-1945 berättade de om 54 
procent av semestrarna, gällande år 1946-1952 om 57 procent av semestrarna 
och gällande år 1953-1959 om 61 procent av semestrarna.88 

Lantbrukare och företagare är något underrepresenterade bland dem som 
besvarat semesterfrågelistan gällande den tidigare delen av perioden, däremot 
inte den senare. De utgjorde enligt folkräkningarna 34 procent av befolkningen 
år 1940, 25 procent av befolkningen år 1950 och 19 procent av befolkningen år 

                                         
87 SOS, Folkräkningen 1940, tabell 10; 1950, tabell 1 och 1960, tabell 30. 
88 SOS, Folkräkningen 1940, tabell 10; 1950, tabell 1 och 1960, tabell 30.  
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1960. I materialet utgör de 22 procent av dem som skriver om semestrar år 
1938-1945, 18 procent av dem som skriver om semestrar år 1946-1952 och 22 
procent av dem som skriver om semestrar år 1953-1959. Den övervägande 
majoriteten av gruppen utgörs av lantbrukare, både i informantgruppen och i 
befolkningen.89  

Lantbrukarna och företagarna berättar också om färre semestrar än andra 
grupper. Det här har förstås att göra med att lantbrukare och företagare inte hade 
någon formell semesterrätt. Andelen semestrar som berättas av någon som var 
lantbrukare eller företagare var år 15 procent år 1938-1945, 11 procent år 1946-
1952 och 9 procent 1953-1959. Att andelen är högre den första perioden har 
troligen att göra med att flera informanter vid denna tid fick semestermöjlighet 
via olika lantbruks- och andra stödorganisationer, som till exempel 
husmoderssemesterhem, men att detta blev mindre vanligt längre fram i tiden. 
Flera informanter berättar nämligen om sådana erfarenheter och då framförallt 
för den tidigaste delperioden. 

Att andelarna för olika klasser/grupper bland informanterna inte förändras 
lika mycket över tid som bland befolkningen i stort har förstås att göra med att 
informanterna skriver om semestrar för flera år, och att det då finns en större 
kontinuitet i enskilda människors yrkesliv än då klassindelningar studeras på 
aggregerad nivå för hela samhället. Förändringarna då det gäller klass sker alltså 
i högre utsträckning genom nyrekrytering och i pensioneringar än i enskilda 
människors yrkesliv.  

Något fler kvinnor än män har besvarat frågelistan. Gällande 
semesterminnen år 1938-1945 utgjordes informantgruppen av 64 procent 
kvinnor, år 1946-1952 utgjordes den av 65 procent kvinnor. Sista intervallet, år 
1953-1959, var andelen kvinnor något lägre, 57 procent, men alltså fortfarande 
högre än andelen män. För den första delperioden berättar kvinnorna dessutom 
om fler semestrar (72 procent av de semestrar det berättas om upplevdes av en 
kvinna). Så ser det dock inte ut de följande delperioderna. Då stämmer andelen 
semestrar som berättas av kvinnor och andelen kvinnor bland informanterna 
överrens med varandra. Varför det är så här går inte att säga säkert. Sannolikt 
har det dock främst att göra med hur Nordiska museets totala informantgrupp 
såg ut vid den tid då frågelistan skickades ut.  

Snedfördelningen då det gäller klasstillhörighet liksom ifall informanten 
var kvinna eller man hanterar jag genom att i analysen hela tiden lyfta fram vilka 
informanterna var med tanke på klass och kön och även diskutera hur detta 
påverkar utsagorna. Detta är ju också en del av studiens undersökningsfrågor. 
Detta orsakar därför inte några problem i analysen. 

Det är tydligt att en del av informanterna kände ett engagemang för det 
insamlingsarbete Nordiska museet bedrev. Det fanns till exempel de som gjorde 
uppteckningar på eget initiativ, och meddelare kunde också i sin korrespondens 

                                         
89 SOS, Folkräkningen 1940, tabell 10; 1950, tabell 1 och 1960, tabell 30. 



 
 

44

med museet föreslå att material de själva kände till skulle tas om hand av 
museet. Flera verkar också ha varit lokalt engagerade personer med uppdrag i 
den egna ortens styrelser och nämnder. Några få hade också, går det att förstå av 
svaren, journalistiska ambitioner eller författarambitioner, ibland som bisysslor 
till andra yrken. Det är dessutom tänkbart att det framförallt var människor som 
levde relativt ordnade liv som lade en del av sin tid åt att fylla i frågelistsvar åt 
Nordiska museet. Det är alltså rimligt att anta att meddelarna i någon mån är en 
viss typ av människor.  

Det går dock inte att dra slutsatsen att detta påverkar undersökningens 
resultat. Det finns nämligen inget som talar för att just den här gruppen 
särskiljde sig då det gäller semesteruppfattningar och -önskemål (med ett 
undantag dock, vilket beskrivs närmare längre fram i det här kapitlet, under 
rubriken Sammanblandning av nu och då). De journalistiska ambitionerna, 
ordningsamheten och det folkloristiska engagemanget har däremot förmodligen 
hjälpt meddelarna i deras besvarande av frågelistsvaren och lett till mer utförliga 
svar än vad som annars skulle ha varit fallet, vilket är positivt.  

Semestern 
Sannolikt var det vanligare bland personer som tyckte att de hade något roligt 
och speciellt att berätta att svara på frågelistan. Det är också ett välkänt faktum 
både när det gäller självbiografiskt material och enkätstudier att människor i viss 
mån anpassar och ”uppgraderar” sina svar. De ljuger inte, men väljer att berätta 
om och möjligen förstärka sådant som ger ett gott intryck.90  

Av dessa två skäl är det mycket sannolikt att en viss typ av semestrar är 
överrepresenterade i materialet. Det gäller händelserika och positivt laddade 
semestrar samt semestrar med hög status, till exempel resor, allra främst 
utlandsresor. Det är också en tydlig tendens i materialet att utlandsresorna 
beskrivs mycket utförligare än mer händelselösa och inte så märkvärdiga 
semestrar.  

Parallellt kan vi räkna med att en del andra typer av semestrar är 
underrepresenterade i svaren. Det gäller hemmasemestrar och andra typer av 
semestrar då man inte gjorde något speciellt. Det gäller även negativt laddade 
semestrar, då man till exempel inte hade råd att göra något, var ”lat” eller 
semestrar som till exempel innehöll bråk, ledsenhet eller alkoholproblem. Att 
positiva semestrar är överrepresenterade och negativa underrepresenterade utgör 
i grund och botten inget problem för undersökningen. Eftersom syftet är att 
förstå vad informanterna ville och uppskattade under sina semestrar är det enbart 

                                         
90 Se Liljewall, 2001, s.13-15 och 62-70 gällande äldre, folkliga levnadsberättelser och 
bondedagböcker. Att svarande i viss mån ”uppgraderar” sina svar är också ett välkänt 
fenomen gällande statistiska enkätundersökningar, se t.ex. Körner och Wahlgren, 2005, s.17 
om prestigebias. Angående att ljuga i sina svar: det bör förstås finnas en medvetenhet om att 
informanter faktiskt helt och hållet kan hitta på, se Skjelbred, 2000, s.604. Några tecken på 
direkta lögner har jag dock inte funnit i materialet. 
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att betrakta som en fördel att de berättar om just sådana semestrar som de 
uppfattade som positiva.  

Det är också viktigt att känna till att materialet, trots överrepresentationen 
av händelserika, statustyngda och positivt laddade semestrar, inte alls är helt 
ensidigt. I de inskickades svaren finns beskrivningar av alla typer av semestrar, 
även sådana som var händelselösa eller negativt laddade, till exempel då 
personen inte hade råd att göra något och bara vistades hemma, då någon drack 
för mycket alkohol eller då informanten var mycket sorgsen. Det här beror på att 
då informanterna berättar om flera semestrar, vilket många gör, kan någon tråkig 
eller dålig semester också komma med. Dessutom uppmuntras informanterna 
uttryckligen i frågelistan att ge exempel på olika typer av semestrar, och där 
finns en särskild fråga gällande vilken semester informanten menar var hennes 
eller hans sämsta.91 Det faktum att de som besvarade semesterfrågelistan fick ett 
honorar kan dessutom ha uppmuntrat fler än enbart nöjda eller stolta informanter 
att skriva.92 

Att personer som inte har något intresse för eller någon erfarenhet av ett 
ämne trots detta kan välja att svara på en frågelista ger Dan Waldetoft, intendent 
med inriktning på frågelistverksamhet vid Nordiska museet, exempel på. Det gör 
han i en artikel om frågelistan Idrottsliv som skickades ut i december 1998. 
Angående skolgymnastiken visar han där dessutom att det var de som inte hade 
lyckats så bra som skrev mest uttrycksfullt om ämnet. Det behöver alltså inte 
alltid vara så att meddelare svarar på en frågelista för att ämnet engagerar dem 
på ett positivt sätt.93  

Materialets karaktär, med sin inriktning mot det personliga och detaljrika, 
gör dessutom att händelser med vardaglig karaktär, utan att vara vare sig 
speciella eller statustyngda, syns långt tydligare i frågelistsvaren än i något annat 
material jag känner till, detta trots att sådana företeelser kan antas vara 
underrepresenterade. När det gäller exempelvis släktbesöken, hushållsarbetet 
och sovmorgnarna förs varken statistik, räkenskaper eller uppgifter in i någon 
förteckning, men de syns här.94 

                                         
91 Frågelistan återges i sin helhet i bilaga 3. 
92 Honoraret utgick antingen i form av pengar eller i form av bokgåvor motsvarande en 
angiven penningsumma. Vanligt var att svaren belönades med tio kronor per sida, men 
honoraret verkar inte enbart ha varit beroende av sidantal, utan också av hur informativ texten 
ansågs vara. Det är inte alls säkert att informanterna kände till hur honoraret beräknades, men 
att de fick ett honorar kände de till. Honorar uppemot 100 kronor förekom. 100 kronor år 
1979 motsvarade 345 kronor i 2010 års penningvärde (årsmedeltal). Se SCB, Prisomräknaren, 
tillgänglig online: <http://www.scb.se/> Välj Hitta statistik, välj Statistik efter ämne, välj 
Priser och konsumtion, välj Konsumentprisindex, välj Prisomräknaren [2011-05-06]. 
93 Waldetoft, 2000, s.202-203. 
94 I sin studie av informell ekonomi grundar sig Mats Isacson på olika typer av 
minnesmaterial, som dagböcker, egenhändigt nedtecknade levnadsberättelser och intervjuer. 
Det menar han är en förutsättning för att kunna belysa samtliga aktiviteter som bidrar till 
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Om minnen längre tillbaks i tiden 

Att minnas tillbaks och att datera 
I vilken grad kan då informanterna minnas fel? Självklart kan inte informanterna 
minnas exakt allt precis som det var. Några allvarligare minnesfel har jag dock 
inte kunnat hitta. Här spelar det stor roll att frågelistsvaren är så personligt 
hållna. Det informanterna inte minns berättar de helt enkelt inte om. Därför 
uppstår inte så lätt fel. Frågelistans utförlighet och detaljrikedom innebär 
dessutom att informanterna, genom att bli tvungna att gå på djupet i sina svar, 
kommer närmare de faktiska händelserna än de annars skulle ha gjort.95 

Något som kan tänkas avhjälpa dateringsfel och liknande är om 
informanten har haft tillgång till minneshjälpmedel, som dagböcker, foton, 
vykort, souvenirer, biljetter och kvitton.96 Med semestern är det så lyckosamt att 
den var ett tillfälle då det nästan hörde till (och gör så även idag) att 
dokumentera vad man gjorde.97 Faktum är att det är relativt vanligt att 
meddelarna refererar till sådana hjälpmedel. Det kan gälla dagböcker, 
resedagböcker, foton, kassaböcker eller sparade kvitton. Ett exempel bland 
många ges av en dåvarande forskare som här kallas Olle. Då han skriver om sin 
semester år 1943 kan han berätta exakt vilka utgifter han hade och vad saker 
kostade eftersom han har kvar den kassabok han förde under semestern.98 

Vid några få tillfällen har det blivit tydligt att informanterna uppgett fel 
årtal. Det kan till exempel ha varit så att informanten skrivit ett årtal i sin text, 
men att ett annat har stått på ett medföljande foto, och jag har kunnat sluta mig 
till att texten och fotot måste ha gällt samma semester. Sådana dateringsfel har 
vanligen handlat om ett års fel åt ena eller andra hållet. Den sortens fel har inte 
någon betydelse för analysen, eftersom denna tar sin utgångspunkt i längre 
perioder. (Se vidare avsnittet Urval i det här kapitlet.)    

                                                                                                                               
försörjningen. Se Isacson, 1994, s.30. För mig är uppgiften att belysa semesterönskemålen 
och -konsumtionen, inte försörjningen, men förtjänsten med ett minnesmaterial är densamma. 
95 Alla de återberättade semestrarna är dock inte detaljrikt beskrivna. Även beskrivningar av 
semestrar informanterna nämner i förbigående har excerperats. Dessa är mer kortfattat 
återgivna. Det kan ibland röra sig om en eller två meningar. Dessa kortfattade beskrivningar 
har då inte haft så stor betydelse för analysen. Där finns helt enkelt inte särskilt mycket att 
utgå ifrån för att kunna göra en analys. I en del fall har de dock kunnat användas att göra 
jämförelser med, till exempel kan företeelser som beskrivs utförligare i samband med vissa 
semestrar också nämnas kort gällande andra.  
96 Historikern Anders Perlinge uppmärksammar betydelsen av sådana minneshjälpmedel. Han 
berättar att många av dem som agerat meddelare i Bondeminnen verkar ha haft tillgång till ett 
samtida material, som dagböcker, räkenskaper, verifikationer, fotografier, som stöd för sitt 
minne. Se Perlinge, 1995, s.306. 
97 Turistens beteende, både nu och tidigare i historien, att dokumentera sina upplevelser och 
forma dem till berättelser, för att minnas och för att kommunicera dem till andra, ägnas ett 
avsnitt i Löfgren, 1999, s.72-106.  
98 KU-nr 7154:1943, Nm 203, NMA.  



 
 

47

Gällande semestrar år 1938 är förmodligen risken större att semestern har 
daterats fel med ett eller två års marginal än gällande andra år. I frågelistan 
nämns nämligen år 1938 som det år då semesterlagen infördes. Eftersom lagen 
inte hade någon reell effekt förrän år 1939 och helt och hållet först år 1940 bör 
det dock ha varit dessa år informanterna fick sina första semestrar som en följd 
av lagstiftningen, inte år 1938.99 En del informanter som beskriver en första 
semester de fick i och med lagstiftningen nämner dock just år 1938. De daterar 
alltså förmodligen denna semester fel med ett eller två år. Man kan nästan säga 
att de uppmuntras till det, eftersom 1938 är det år som nämns i frågelistan, utan 
att något sägs om övergångsbestämmelser.100 Detta gör dock inget. Vilket år de 
än väljer, 1938, 1939 eller 1940, kommer det med inom undersökningens 
tidsintervall och dessutom inom samma tidsperiod då jämförelser över tid görs.  

Sammanblandning av nu och då 
Frågelistsvaren skrevs i slutet av 1970-talet och under 1980-talet. Hur är det då 
möjligt att skilja de preferenser som rådde under 1930-, 1940- och 1950-talet 
från de som rådde då svaret skrevs? Det går förstås ingen skarp gräns mellan 
dessa i svaren. Det går inte att med ett kliniskt snitt skära loss 1930-, 1940- och 
1950-talets semestrar från det liv och de erfarenheter informanterna hade under 
1970- och 1980-talet och få en ”ren” berättelse. Analysen måste istället utgå 
ifrån att de uppfattningar informanterna hade vid tiden då svaren skrevs färgar 
materialet. 

Jag menar ändå att det går att dra slutsatser om informanternas dåtida 
preferenser genom de beskrivningar de ger av sina dåtida semestrar, men 
analysen bör hela tiden utföras med en medvetenhet om att minnet kan vara 
färgat av en senare tids uppfattningar och synsätt. Den troligaste effekten av att 
händelserna återberättas långt senare är att det har gjorts ett urval. Informanterna 
väljer medvetet eller omedvetet att bara berätta vissa saker. Annat berättar de 
inte om, antingen för att de har glömt det, för att de inte längre uppfattar det som 
viktigt, för att det är känsligt eller av något annat skäl. Detta urval kan 
förutsättas ha varit färgat av 1970- och 1980-talets uppfattningar.  

Den sannolikt vanligaste urvalsmekanismen är att de enskilda 
semesterbeskrivningarna placeras i ett större sammanhang vari förändring över 
tid betonas. Både i frågelistans inledande presentation och i det följande 
frågebatteriet betonas och efterfrågas uttryckligen förändring.101 Som påpekades 
tidigare i det här kapitlet (avsnittet Informantgruppen) angående 
informantgruppens sammansättning finns troligen en viss övervikt bland 
informanterna för kulturhistoriskt engagerade personer. Bland dessa kan det 

                                         
99 År 1938 hade lagen ingen reell effekt alls. Sommaren 1939 kunde man i enlighet med lagen 
tillgodoräkna sig maximalt en veckas semester, SFS 1938:287. 
100 Frågelistan återges i bilaga 3. 
101 Frågelistan återges i sin helhet i bilaga 3. 
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också antas finnas ett intresse att berätta hur det var förr och hur (förändrat) det 
sedan blivit.  

Allt detta leder sannolikt till att förändringar över tid betonas. I On Holiday 
diskuterar Löfgren semesterlivets dokumentation som ett slags berättelser som 
iscensätts av semesterfiraren. Frågelistsvaren utgör förstås också iscensatta 
semesterberättelser i den meningen.102 I flera svar går det att urskilja en slags 
”semesterkarriär”, från ganska enkla semestrar till med tiden allt mer avancerade 
semestrar, vilka inneburit resor allt längre bort. Självklart är inte en sådan 
”semesterkarriär” enbart en fiktion påhittad i efterhand. Men troligen görs ändå i 
viss mån ett urval på så sätt att semestrar och händelser som passar in i mönstret 
oftare beskrivs än sådana som inte gör det.  

Semesterbeskrivningarna ingår rimligen också i en för varje meddelare 
personlig livsloppsberättelse. Denna kan antas vara färgad av hur meddelarna 
såg på sina liv då svaren skrevs. Hur detta eventuellt påverkar 
semesterbeskrivningarna går inte att säga något generellt om, eftersom de 
enskilda livsloppen är personliga och kan skilja sig från varandra. Metodologiskt 
hanterar jag detta genom att lyfta fram svarens kontext och analysera det som 
sägs i relation till denna. 

Slutligen måste det också påpekas att ett långt tidsavstånd mellan det 
tillfälle då semestern inföll och då minnet skrevs ned inte enbart behöver vara ett 
problem. Ibland kan det istället vara en fördel. Tidsavståndet kan ge det 
perspektiv på skeendet som behövs för att det över huvud taget ska synas 
och/eller kunna formuleras. En negativt laddad upplevelse kan till exempel vara 
något informanten inte erkänner för sig själv i nuet, men ser tydligare flera år 
efteråt. Exempelvis tror jag att de informanter som tillbringat semestrarna utan 
att ha gjort något särskilt, men inte riktigt ville ha det så, skulle ha kunnat vara 
än mer fåordiga kring detta om hade tillfrågats direkt efter semestern. I ett längre 
perspektiv kan istället till och med den mest händelselösa semester bli intressant 
att berätta om, till exempel som en slags nybörjarerfarenhet eller som en lustig 
anekdot meddelaren inte längre behöver tycka ser så ”fattig” eller tråkig ut, 
eftersom hon eller han senare i livet också har gjort andra saker.103  

Också en del annat kan vara lättare att se och beskriva efter att ett visst 
tidsavstånd förlupit. Historikern Britt Liljewall visar gällande minnen hur en 
slitsam vardag inte uppmärksammas så mycket i nuet, men syns tydligare då den 
sätts in i ett större sammanhang.104 En parallell utgör sådana semestrar en del 

                                         
102 Löfgren, 1999, s.72-106. 
103 En källkritisk diskussion med psykologisk utgångspunkt förs av ekonomhistorikern Arne 
Jarrick. Han menar att det inte med självklarhet går att förutsätta att minnen längre bort i tiden 
är grumligare än minnen som ligger närmare i tiden. Det kan istället till exempel handla om 
huruvida dessa minnen var känsliga eller inte. Jarrick visar att det finns psykologiska 
argument både för och mot samtidskravet inom källkritiken. Se Jarrick, 1985, s.158-168. 
104 I en analys av hur den period som har kallats ”de sista nödåren” i slutet av 1860-talet 
beskrivs i olika källor (bondedagböcker och levnadsberättelser) och med olika tidsavstånd till 
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kvinnor beskriver i frågelistsvaren, då de ägnade mycket tid och energi åt 
hushållsarbete. Även detta, tror jag, lättare blir synligt i efterhand. 

 

                                                                                                                               
händelsen visar Britt Liljewall att den syns mer i levnadsberättelser med längre avstånd till 
händelsen (mellan tre och sju decennier efter) än i levnadsberättelser med kortare tidsavstånd 
till händelsen (ett till två decennier efter) där den faktiskt knappt syns alls. Men med tiden har 
händelsen dock även berikats med en del schablonartade drag i framställningen. Något som 
inte gäller bondedagböcker, som skrevs då det hände, och där istället vardagslivets detaljer är 
vad som syns. Se Liljewall, 2001, s.413-447.  
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3 

Populära preferenser 

 

Att semestern var bra och att informanten trivdes och hade roligt är, gällande 
hela den tid som undersöks här, det absolut vanligaste värdeomdömet som ges i 
semesterminnena. Uttryck som ”vi var glada”,105 ”vi trivdes”,106 ”en helt ljuvlig 
och underbar resa”107 och ”enastående kul”108 ledsagar frågelistsvaren. Med 
tanke på diskussionen i föregående kapitel om att det troligen främst är de 
positivt laddade semestrarna som syns i materialet kan jag direkt konstatera att 
så är fallet. Det är ett tydligt resultat att semestern var en företeelse som knöts 
till positiva upplevelser. Detta gällde för alla undersökningsår. Det gällde även 
för alla grupper av informanter, kvinnor som män, arbetare som tjänstemän, 
lantbrukare och företagare. 

När jag har läst och analyserat frågelistsvaren har det blivit uppenbart för 
mig att man faktiskt bör dra tolkningen ett steg längre: inte nog med att 
meddelarna allt som oftast enligt sina egna hågkomster upplevde att de trivdes 
när de hade semester. Detta var också en betydelsefull beståndsdel i deras 
uppfattning av vad en semester var för något. En semester var något positivt. 
(Samtidigt måste påpekas att det också, precis som redan sagts i föregående 
kapitel, avsnittet Semestern, finns beskrivningar av semestrar där även negativt 
färgade händelser tas med i frågelistsvaren. Dessa är dock få sett i relation till 
alla övriga svar.) 

Vad var det då för upplevelser meddelarna knöt sin positiva omdömen till? 
I det här avsnittet presenteras en kvantitativ genomgång av preferenserna som de 
uttryckligen beskrivs av informanterna. I tabell 1 har de företeelser som beskrivs 
som uppskattade eller önskade gällande flest semestrar rangordnats i en lista. En 
nedre gräns har satts vid hundra semestrar, företeelser som beskrivs som 
uppskattade eller önskade för färre än hundra semestrar har inte tagits med.  

Kategoriseringen har gjorts med utgångspunkt i de operationaliserade 
frågeställningar som presenterades i kapitel 2. Preferenserna är social samvaro, 
kontrast till arbete och vardag, naturupplevelser samt avkoppling och vila. 

                                         
105 KU-nr 8735:1941, Nm 203, NMA. Anmärkning: KU-numret anger vilket frågelistsvar det 
rör sig om, årtalet vilket år den hågkomna semestern inföll. 
106 KU-nr 8954:1955, Nm 203, NMA. 
107 KU-nr 8713:1955, Nm 203, NMA. 
108 KU-nr 8074:1956, Nm 203, NMA. 
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Under analysens gång har det blivit tydligt att ytterligare några företeelser 
indirekt kan knytas till frågeställningarna. Även dessa finns med i tabellen. Det 
gäller uppskattningen märkvärdiga och speciella händelser, resa samt 
sevärdheter och sightseeing. Dessa företeelser kommer informanterna ofta ihåg 
att de uppskattade. De kan analyseras som stöd för att informanterna 
uppskattade att semestern utgjorde en kontrast till arbetet, vilket kommer att 
visas i kapitel 6. Observera att kategorierna inte är varandra uteslutande. En och 
samma informant kunde uppskatta flera olika saker gällande en eller flera 
semestrar. 

Tabell 1. Semesterpreferenser år 1938-1959 

 Antal 
semestrar 

Andel av 
alla 
semestrar  

Antal 
frågelistsvar 

Andel av 
alla 
frågelistsvar 

Social samvaro  215 29 %  57 51 %  
Resa  199 27 %  46 41 %  
Kontrast till arbete 
och vardag  

134 18 %  37 33 %  

Naturupplevelse  125 17 %  42 38 %  
Avkoppling och 
vila 

113 15 %  31 28 %  

Märkvärdiga och 
speciella händelser 

103 14 %  48 43 %  

Sevärdhet och 
sightseeing  

100 14 %  46 41 %  

Alla semestrar 
och frågelistsvar 

730 100 % 112 100 % 

Anmärkning: Kategorierna är inte varandra uteslutande. Flera semesterföreteelser kan 
beskrivas som uppskattade gällande en och samma semester och i ett och samma frågelistsvar. 
Källa: Frågelista Nm 203, NMA. Se bilaga 2 för en redovisning av exakt vilka frågelistsvar 
som ligger till grund för tabellen samt vilka år det gäller.  
 
Som synes i tabell 1 var social samvaro den företeelse informanterna oftast 
önskade och uppskattade under sin semester. Socialt umgänge beskrivs som 
uppskattat/önskat i sammanlagt 57 olika frågelistsvar gällande 215 semestrar. 
Det betyder att ungefär hälften av frågelistsvaren gällande ungefär en tredjedel 
av semestrarna beskriver socialt umgänge som positivt (se tabell 1). Övriga ofta 
framhållna semesterföreteelser var resa (199 semestrar/46 frågelistsvar), kontrast 
till arbete och vardag (134 semestrar/37 frågelistsvar), naturupplevelse (125 
semestrar/42 frågelistsvar) avkoppling och vila (113 semestrar/31 frågelistsvar), 
märkvärdiga och speciella händelser (103 semestrar/48 frågelistsvar) och, som 
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åttonde oftast beskrivna uppskattade semesterföreteelse, sevärdheter och 
sightseeing (100 semestrar/46 frågelistsvar).109 

Denna tabell gäller semestrar alla undersökningsår sammantaget. För att få 
en tydligare överblick av eventuell förändring över tid har tre delperioder, år 
1938-1945, 1946-1952 och 1953-1959, studerats och en tabell för varje enskild 
delperiod upprättats. Dessa har sedan jämförts med varandra. Inga större 
förändringar skedde dock över åren. De vanligaste preferenserna var desamma 
första som sista delperioden. Någon enstaka platsförändring har kunnat ske 
mellan delperioderna, till exempel från tredje plats första delperioden till fjärde 
plats övriga delperioder, men inga större förändringar. Därför redovisas 
resultatet här i en sammanfattande lista som gäller alla år. 

När det gäller kategorin social samvaro finns möjlighet att dela upp denna i 
två, social samvaro med familjen och övrigt socialt umgänge. Detta görs i tabell 
2. Som framgår av tabellen beskrevs familjeumgänge som uppskattat/önskat i 
samband med långt färre semestrar än övrigt socialt umgänge. Detta är förstås 
mycket intressant och kommer att analyseras fördjupat i kapitel 5. 

Tabell 2. Preferensen för social samvaro fördelad på familjesamvaro och 
övrigt socialt umgänge år 1938-1959 

 Antal 
semestrar 

Andel av 
alla 
semestrar 

Antal 
frågelistsvar 

Andel av alla 
frågelistsvar  

Familjesamvaro  62 8 %  15 13 %  
Övrigt socialt 
umgänge  

166 23 %  53 47 %  

Alla semestrar 
och frågelistsvar 

730 100 % 112 100 % 

Anmärkning: Kategorierna är inte varandra uteslutande. Flera semesterföreteelser kan 
beskrivas som uppskattade gällande en och samma semester och i ett och samma frågelistsvar. 
Källa: Frågelista Nm 203, NMA. Se bilaga 2 för en redovisning av exakt vilka frågelistsvar 
som ligger till grund för tabellen samt vilka år det gäller. 

 
Det måste påpekas att den kvantitativa analysen långt ifrån ger allt. Det är till 
exempel inte alltid den företeelse som oftast nämns tillsammans med en positiv 
värdering, som har haft störst betydelse för informanterna. Den här 
genomgången ska därför ses som en inledande presentation. I de följande 
kapitlen kommer de i tabellerna redovisade preferenserna att analyseras 
närmare, naturupplevelser i kapitel 4, social samvaro i kapitel 5 och resa; 
kontrast till arbete och vardag; avkoppling och vila; märkvärdiga och speciella 
händelser samt sevärdheter och sightseeing i kapitel 6. 

                                         
109 Frågelista Nm 203, NMA. Se bilaga 2 för en redovisning av exakt vilka frågelistsvar som 
ligger till grund för tabellen samt vilka år det gäller. 
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4 

Nära naturen 

EXEMPEL PÅ SEMESTRAR I NATUREN 

Naturliv och utevistelser hörde semestern till enligt informanternas minnen. Det 
är vanligt att semestrar i naturens närhet beskrivs i frågelistsvaren, och som har 
visats ovan, i tabell 1, är det också vanligt att naturupplevelserna beskrivs som 
uppskattade och önskade. Vilken typ av naturnära semestrar handlade det då 
om? Sammanfattningsvis var stugsemestrar, camping och fjällsemestrar de 
vanligaste formerna för naturnära semestrar. Men informanterna skriver också 
om naturupplevelser i helt andra sammanhang.  Pensionat var till exempel ofta 
förlagda vid havet eller i andra slag av natursköna omgivningar. Här ska några 
exempel på naturnära semestrar ges. Eftersom alla som besvarar en frågelista 
utlovas anonymitet av Nordiska museet har jag valt att ge meddelarna fingerade 
namn i de exempel som tas upp. 

Meddelare som vistades hemma under semestern berättar om turer till 
badstranden och promenader i naturen. Ett exempel får vi av Lisa. Lisa var 28 år 
och arbetade som hemsömmerska vid tiden för semestern år 1938. Denna, 
skriver hon, tillbringades hemma tillsammans med maken som annars arbetade 
som gruvarbetare och deras sexåriga dotter. De hade en veckas semester det året. 
En eller två av dessa dagar cyklade de till stranden och badade. Egentligen hade 
de tänkt åka till stranden fler dagar, skriver Lisa, men eftersom det var ganska 
långt och besvärligt blev det inte så. Till stranden var det nämligen två mil, och 
sträckan tillryggalades på cykel med dottern på pakethållaren.110  

Fler meddelare än Lisa berättar om sol och bad i semesterlivet år 1938-
1959. Andra naturnära sysslor var promenader, skidåkning, rodd- och fisketurer, 
bärplockning och älgjakt, liksom att bara vistas i naturen och njuta av dess 
skönhet. Tält- och cykelsemestrar innebar många gånger att informanterna 
upplevde närhet till naturen. Ett då 27-årigt vårdbiträde berättar till exempel om 
en cykel- och tältsemester år 1941. Denna tillbringade hon med sin fästman. De 
hade, skriver hon ”tillgång till bad, sol och frisk luft, vacker natur.”111  

År 1946 deltog den då 45-åriga sjuksköterskan Britta i en fjällvandring. 
Med start i Abisko följde de Kungsleden till Kebnekaise. En likadan 
fjällvandring hade hon gjort tio år tidigare. Nu var mycket förändrat, skriver 

                                         
110 KU-nr 7189, Nm 203, NMA.  
111 KU-nr 7323, Nm 203, NMA. 



 
 

54

hon. ”Den rösade leden var nu en riktig gångstig.” Där de förr hade vadat fanns 
det broar. Det hindrade dock inte att naturen ändå och fortfarande upplevdes ha 
stor betydelse och vara nära inpå. Britta skriver att de genomförde en krävande 
och äventyrlig toppvandring. I rask takt gick de och de tog få raster. De gick 
bland annat över en glaciär. ”Under oss hade vi bråddjupet, som vi inte ens 
vågade titta på. Efter alla försiktiga och farliga steg kom vi dock upp till 
toppstugan.” Där, skriver hon, kokade deras vägvisare kaffe till dem. Det var 
enligt henne själv en ”upplevelse” att stå där ”i strålande sol”.112  

 Att vistas i stuga/fritidshus innebar för en del informanter att de kom 
närmare inpå naturen än de annars gjorde i sina liv. Ett exempel på hur naturnära 
semestrar i stuga kunde se ut ges av Gunnar. Han skriver i sitt frågelistsvar att 
han på 1950-talet arbetade som kamrer och kontorsföreståndare. År 1950 
byggde han en semesterstuga där han och familjen sedan tillbringade flera 
somrar. Stugan låg relativt ensligt. Den bestod av ett rum och kök, mat lagades 
på ett gasolkök och vatten fick de från ett rör försett med sil som de stuckit ner i 
marken. Där vistades de enligt Gunnar mycket utomhus och upplevde på så sätt 
naturen nära inpå.113  

VAD INNEBAR PREFERENSEN FÖR NATUR? 

Lättsam rekreation och sightseeing 
Här har visats att naturumgänge ofta beskrevs som uppskattat av informanterna 
samt getts några exempel på vilken typ av naturnära semestrar de beskriver. I det 
följande kommer jag att visa att naturumgänge, som visserligen uppskattades, 
ändå inte riktigt gavs den starka betydelse i semesterlivet som tidigare forskning 
antytt och som också resultatet av den tidigare refererade tabell 1 i kapitel 3 
skulle kunna antyda. I tidigare forskning har uppfattningen att naturen besatt en 
särskild förmåga att ge kontrast till och kompensation för livet i det moderna 
samhället förts fram som betydelsefull för semesterfirarna. Detta redogjordes för 
i kapitel 1, avsnittet Nya uppfattningar rörande semester, natur och familj.  

De flesta informanterna uppfattade, enligt vad som går att utläsa av 
frågelistsvaren, naturen som en vacker plats ägnad lättare rekreation, som 
strövtåg och promenader. Detta gällde både kvinnor och män tillhöriga alla 
klasser. Med tanke på hur informanterna beskriver sina naturupplevelser 
tillmätte de flesta inte naturen någon eventuell förmåga att kompensera för ett 
modernt liv. Detta var nämligen inte vad de enligt sina egna nedskrivna 
hågkomster uppskattade och önskade av de semestrar då de vistades i naturens 

                                         
112 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
113 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
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närhet. Vanligen uppfattades naturen som en sevärdhet. Naturen var främst en 
plats för korta och njutbara besök där meddelaren till exempel upplevde sol och 
ljumma vindar, men allra mest: såg. Naturen besågs och beundrades. I de fall då 
informanterna skriver uppskattande om naturen i sina semesterhågkomster är det 
ofta naturens skönhet de beskriver.  

Positiva uttryck gällande en plats utseende är inte ovanliga i materialet, 
som till exempel: ”Det är en fin plats Eksjö och de bor så vackert”,114 ”vackra 
sjön Långhalsen”115 och ”njöt av de vackra blommorna på allvaret”.116 Utsikter 
nämns ofta: ”underbar utsikt över alptopparna och den gröna dalen.”117 Utsikten 
från Åreskutans topp beskrivs på det här sättet av en informant: ”majestätiskt 
[...] en så grann syn, blev man aldrig mätt på att se.”118 

Det är uppenbart att informanterna uppskattade sightseeing, och naturen 
beskrivs som en av flera uppskattade sevärdheter. En då 23-årig lantbrukare som 
här kallas Gunnar berättar om en cykelsemester år 1941 som han gjorde 
tillsammans med kamrater. Han hade varit inkallad i perioder och när kamraten i 
ett brev under våren föreslog att de skulle åka på en cykelsemester till sommaren 
skriver han: ”Jag accepterade med nöje.” De tog tåg den första biten och cyklade 
sedan norrut till Dalarna, över Värmland och sen tillbaka.119 När Gunnar 
beskriver sina minnen från resan är det i hög grad byggnader, städer, platser och 
vacker natur han såg som uppmärksammas. Det är uppenbart att alla dessa nya 
platser gjorde intryck på honom. Han och de två färdkamraterna såg nu platser 
de tidigare bara läst om.120 Avslutningsvis skriver Gunnar:  

 
Cykelturen som totalt tagit 14 dagar hade bjudit på många fina upplevelser 
och vi hade sett mycket av vårt land [...] Vi var mycket glada för denna 
utfärd. Den hade gett oss ett vidare begrepp om Sverige och dess folk och 
natur.121 
 

Naturen beskrivs ibland nästan som en slags rekvisita: ”Till mina ursprungliga 
planer under dagens lopp hade även hört en vision av mig själv, triumferande 
intagande en kopp kaffe på Grännabergets topp”. Så skriver Anita, en då 21-årig 
kvinna, boendes hemma hos föräldrarna i ett tjänstemannahem och studerandes 

                                         
114 KU-nr 8074:1959, Nm 203, NMA. 
115 KU-nr 7138:1939, Nm 203, NMA. 
116 KU-nr 7189:1957, Nm 203, NMA. 
117 KU-nr 9135:1952, Nm 203, NMA. 
118 KU-nr 7113:1947, Nm 203, NMA. 
119 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
120 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. Gunnar var inte ensam om att ha förhandskunskap om de 
platser han besökte på semestern. Mer om detta i kapitel 6 under rubriken Förhandskännedom 
ökade intresset.  
121 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
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till folkskollärare. Citatet är taget ur hennes dagbok från den tiden, skriver hon 
vidare, och gäller hennes cykelsemester år 1951.122  

Naturen beskrivs ofta, vilket redan påpekats, som en plats för lättare 
rekreation. Så här skriver Berit, en dåvarande damfrisörlärling, om sin semester 
år 1952 då hon var 18 år. Hon besökte en vän under semestern och berättar om 
denna vistelse:  

 
Vädret var fint och vi var mest ute och strövade. En dag ”besteg” vi Järvsö 
topp. En annan dag åkte vi i pappans bil till familjens sommarstuga, som 
var ett ”härbre”. Vi spelade badminton och kortspel, men som sagt, vi 
strövade mest omkring hela dagarna.123  
 

Berit berättar vidare att hon hade höga förväntningar inför semestern och skriver 
att ”mina förväntningar över att få se ett annorlunda landskap var stora.” Det 
fick hon: ”Mina förväntningar infriades till fullo. Jag fick uppleva underbar 
natur, gästvänliga människor och jag hade gripits av en obotlig resfeber.”124 

Berits hågkomster är ett typiskt exempel på hur utsagorna oftast ser ut. Det 
handlar om ett positivt men inte så djupgående förhållningssätt till naturen. 
Någon djupare innebörd lade de flesta informanterna inte in i sin naturkontakt. 
Naturen var vacker att titta på och trevlig att gå runt i. Ibland var den också en 
källa till allmänbildning på så sätt att redan kända men inte tidigare upplevda 
platser och naturtyper nu sågs och upplevdes. Ett exempel på det ges ovan av 
den 23-årige lantbrukaren Gunnar som citeras gällande sin cykelsemester år 
1941.  

Informanternas beskrivning av naturen som något de uppskattar att se och 
uppleva skönhetsvärden av stämmer väl överens med Löfgrens tes att naturen 
vid den här tiden konsumerades. Med konsumtion av naturen avser Löfgren det 
faktum att naturen uppskattades och uppmärksammades i sin egenskap av att 
vara vy och sevärdhet, vid till exempel utflykter och promenader istället för att 
som tidigare i ett lantbruksbaserat samhälle ha bedömts utifrån sin funktion i 
produktionen. Som påpekades i inledningskapitlet är Löfgrens 
konsumtionsbegrepp mycket bredare än det som ligger till grund för denna 
studies frågeställningar, det vill säga konsumtion i form av inköp av varor och 
tjänster, men det är samma konkreta användning av naturen som syns både i 
Löfgrens analys och som kommer till uttryck i informanternas utsagor. 125  

                                         
122 KU-nr 11058, Nm 203, NMA. 
123 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
124 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
125 Löfgren, 1979, s.45-73. Se även kapitel 1 i denna studie, avsnittet Nya uppfattningar 
rörande semester, natur och familj. 
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Det fanns dåligt väder! – utevistelsernas betydelse 
En faktor som visar att naturupplevelser ansågs höra semesterlivet till gäller den 
betydelse vädret gavs av informanterna. Då och då i frågelistsvaren nämns 
vädret. Även i sådana semesterbeskrivningar där naturvistelser inte beskrivs på 
något annat sätt händer det att vädret nämns, många gånger endast med en 
mening eller i en bisats. Typiskt är då att informanterna skriver konstaterande att 
det var fint väder. I de föregående avsnitten gavs ett par sådana exempel. Den 
dåvarande damfrisörlärlingen som beskrev ett semesterbesök hos en vän år 1952 
skrev att ”Vädret var fint”126, sjuksköterskan Gertrud som besteg Kebnekaise 
skrev att det var en ”upplevelse” att stå där på toppen ”i strålande sol”127 och 
gällande en cykel- och tältsemester tillsammans med fästmannen år 1941 
citerades tidigare det dåvarande vårdbiträdet Lilly som skrev att de hade 
”tillgång till bad, sol och frisk luft, vacker natur.”128 

Med sådana uttryck visar meddelarna att solen förväntades lysa på 
semestern. Om en skidsemester skriver Kerstin: ”Detta var också en underbar 
tur. Sol och snö och bra före.”129 23-åriga lantbrukaren Gunnar citerades i det 
föregående avsnittet gällande en cykelsemester han gjorde tillsammans med ett 
par kamrater. Ytterligare något han skrev var att när han kom hem från 
cykelsemestern märkte han att solen hade satt sina spår: ”När jag kom hem var 
det första de lade märke till att jag hade blivit ännu mera solbränd än jag 
brukade vara.” 130 

Till de sämre semestrarna hörde enligt informanternas hågkomster ofta de 
då det var dåligt väder. Birger, en då 30-årig tjänsteman, skriver till exempel om 
semestern år 1940, en båtresa, att denna hörde till de sämre semestrar han 
upplevt. Det var dåligt väder redan på båten, minns han. ”Dessutom hade vi 
cyklar med oss för åkturen till Saltsjöbaden, där vi bodde, men vi hade problem 
med trafiken och det olustiga vädret.”131 Trafikproblem och olustigt väder var 
alltså vad som gjorde att semestern blev en av hans sämsta. Dåligt väder gavs av 
några informanter så stor betydelse att det kunde förstöra en semester totalt. Sitt 
livs sämsta semester utnämner till exempel Ivar (en 37-årig skribent) sin 
tältsemester år 1956 till. Ett viktigt skäl till detta, skriver han, var att det var 
dåligt väder.132  

Här finns en tydlig gräns i meddelarnas frågelistsvar mellan vad som 
uppfattades som en bra respektive dålig semester. Till en bra semester hörde fint 
väder. Informanterna beskriver som sagt inte särskilt många dåliga semestrar, 

                                         
126 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
127 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
128 KU-nr 7323, Nm 203, NMA. 
129 KU-nr 7247:1946, Nm 203, NMA. 
130 KU-nr 8735:1941, Nm 203, NMA. 
131 KU-nr 7613, Nm 203, NMA. 
132 KU-nr 7242, Nm 203, NMA. 
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men till de dåliga semestrar de ändå skriver om hörde relativt ofta även dåligt 
väder. Detta är viktigt att konstatera, eftersom det visar att sysslor och aktiviteter 
som innebar relativt mycket utevistelse uppfattades vara en komponent i en bra 
semester.  

Enkla boenden, små stugor, tält och liknande betydde också att man var 
mer väderberoende, och det faktum att man var ute och reste innebar ofta att 
man var ute mer. I alla dessa fall var det förstås en fördel om det var fint väder 
och omvänt, regn och oväder märktes mer än annars. Utevistelse behövde inte 
nödvändigtvis betyda att informanten vistades i naturen. Så var inte alltid heller 
fallet. Ibland beskriver informanterna till exempel stadspromenader. Relativt 
ofta, så långt det går att se i svaren, innebar dock utevistelserna också 
naturkontakt.  

Sol och bad 
I tidigare avsnitt har promenader, bergsbestigningar och cykelturer getts som 
exempel på semesteraktiviteter i naturen. En mycket vanlig uteaktivitet var att 
sola och bada. Många är de informanter som på ett eller annat sätt nämner sol 
och bad i samband med sina semestrar, dock oftast bara med någon mening eller 
i en bisats. Informanterna säger inte så mycket mer om det, och lyfter inte heller 
fram det som särskilt speciellt. Därför har inte heller så många sådana citat getts 
ovan. I de inledande exemplen på hur naturrelaterade semestrar kunde se ut 
exemplifierades dock en hemmasemester av hemsömmerskan Lisa som skriver 
om hur hon och övriga familjen cyklade till stranden och badade.133  

Sol och bad var dock inte alls enbart en hemmaaktivitet. Väldigt många av 
de semestrar som gick till andra platser, främst inrikesresor, inbegrep också sol 
och bad, enligt meddelarnas frågelistsvar. Det var som det redan påpekats en 
mycket vanlig semesteraktivitet. När det gäller vistelser utomlands beskrivs inte 
sol och bad i samma utsträckning. Det märks att detta var före den tid då sol- 
och badresor till andra länder hade blivit vanligt förekommande. De första 
flygcharterresorna gick redan under 1950-talet. Några få informanter kan berätta 
om sådana. Sol och bad var dock inte upplevelser dessa skriver om. Inriktningen 
låg istället på äventyr och sevärdheter. Under 1960-talet växte chartertrafiken i 
omfång och ökade ytterligare in på 1970-talet.134 

Det faktum att man understryker hurdant vädret var, liksom att man nämner 
sol och bad visar att utevistelserna spelade relativt stor roll i semesterlivet. Men 
utevistelserna framhålls ofta inte när informanterna beskriver vad de ville och 
vad de uppskattade mest under semestern. Då var det andra aktiviteter som gavs 
större utrymme. Detta var en aktivitet som sannolikt inte hade så hög status, 
vilket bidrog till att man inte skrev så mycket mer om det. Det visar att 

                                         
133 KU-nr 7189:1938, Nm 203, NMA. 
134 SOU 1966:25, s.17-19 och von Seth, 2008. 
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utevistelserna togs relativt för givna. De förutsattes, utan att för den skull ge så 
starka avtryck i meddelarens beskrivningar av sina upplevelser.  

 När det gäller sol och bad finns några informanter, alla män, främst 
tjänstemän och lantbrukare/företagare, som uttrycker avstånd. Dessa är inte 
många, en handfull, men deras uttalanden säger något om mer om hur sol och 
bad uppfattades. Här gick en gräns, förmodligen bland annat med avseende på 
genus och vad som uppfattades vara kvinnligt och manligt. Vad skriver då de 
män som var negativa? Två exempel ska ges. Karl, en dåvarande företagare 
skriver allmänt om sina semestrar att: 

  
Vad jag däremot innerligt avskyr är att ligga stilla vid en badstrand och 
trängas med en massa folk. Badar gör jag regelbundet nästan varje kväll i 
närbelägen sjö, om inte ensam så bara i sällskap med fru och barn.135  
 

En annan man, Olle, en dåvarande lärare och skolledare skriver om sina 
semestrar att han inte gillar ”att ligga på rygg på en sandstrand och slöa”.136 Som 
synes är dessa uttalanden relativt allmänt hållna. Det gäller också övriga 
avståndstaganden. Vilka skäl männen anger till varför de inte gillar sol och bad 
varierar däremot något. Här har vi sett ett avståndstagande mot att göra något i 
grupp, alltså att ”trängas med en massa folk” samt ett annat mot att vara lat, 
nämligen ”ligga på rygg […] och slöa”.  

Det viktiga för tolkningen här är dock inte vad just dessa män menar var 
anledning till sina avståndstaganden (detta varierar som sagt), utan att det trots 
variationen vad gäller anledningar går att sätta in deras uttalanden i ett större 
mönster. Sol och bad uppfattades som en given, nästan självklar semestersyssla, 
men sågs inte enbart som något eftersträvansvärt. Aktiviteten hade inte så hög 
status, och sågs därför inte som tillräckligt betydelsefull för att kunna vara 
ensamt, huvudsakligt mål för semestern, som det beskrivs av informanterna.  

Naturvistelserna var ibland en följd av ekonomiska 
överväganden, snarare än att vara eftersträvade i sig 
I det här avsnittet ska jag diskutera det faktum att informanterna ibland kanske 
valde de naturnära vistelserna av ekonomiska skäl. Det verkar som om att 
naturvistelser sågs som en mindre kostsam form av semester, och att detta var ett 
bidragande skäl till att den valdes, och att det egentligen inte alltid var naturen 
som sådan som söktes av informanterna när de hade semester.  

Det är främst i samband med vissa semesterformer informanterna berättar 
om upplevelser av naturen. De flesta som beskriver naturupplevelser ägnade sig 
åt cykel- och campingsemestrar. Ibland kan naturbeskrivningarna även gälla 
stugsemestrar, inte sällan då enklare och hyrda stugor. Camping och 
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cykelsemestrar var relativt billiga semesterformer. Det behövde inte heller vara 
så dyrt att hyra en enkel stuga. Ett flertal av de semestrar som företogs i naturens 
närhet var relativt billiga semesterformer, vilket också kunde vara avgörande 
skäl till varför de valdes. (Undantaget ugörs av fjällsemestrarna – mer om dessa 
senare.) Anita berättar till exempel gällande sin semester år 1951 att hon inte 
skulle åka iväg på någon kurs, vilket hon hade gjort de tre föregående åren. Till 
detta anger hon två skäl. Det ena var att hon inte hade hittat någon lämplig kurs. 
Det andra gällde ekonomin: ”Ont om pengar hade jag väl också.” Hon gjorde 
därför, skriver hon, en cykeltur istället.137 

I tabell 1 i kapitel 3 redovisades preferenserna för hela gruppen informanter 
och eventuella skillnader mellan olika grupper med avseende på kön och klass 
togs inte upp. Då det gäller naturnära semestrar syns vissa skillnader mellan 
klasserna. Tjänstemannagruppen lyfter inte fram naturupplevelser riktigt lika 
ofta som övriga. Tjänstemännen semestrade inte heller lika ofta till cykel, i tält 
eller i enkel stuga. Undantaget utgörs av fjällsemestrar. Bland tjänstemännen var 
det lite vanligare att åka på någon typ av fjällsemester. I samband med 
fjällsemestrarna beskriver tjänstemännen också positiva upplevelser av naturen, 
men i övrigt ägnade sig alltså denna grupp i mindre utsträckning åt sådana 
semestrar där de kom nära naturen. Åtminstone var inte dessa tillräckligt 
uppskattade för att tas med i frågelistsvaren.  

Detta tyder på att ekonomiska faktorer kan ha haft betydelse för vilken typ 
av semester som valdes. Tjänstemannagruppen är den grupp i materialet som 
generellt sett bör ha haft bäst ekonomi. De naturnära semestrarna hörde till de 
billigare alternativen. Att ekonomin hade betydelse för semesterfirandet ges 
också många exempel på då informanterna beskriver sina semestrar. Till 
exempel ger den då 42-åriga kokerskan Ingrid denna kommentar gällande 
ekonomin i samband med hennes beskrivning av en vecka i en stuga, som hon 
hyrde tillsammans med två arbetskamrater år 1949: ”Det blev ej heller så 
kostsamt eftersom vi köpte och lagade vår mat själva.”138 Ett annat exempel 
utgör den då 40-årige anläggningsarbetaren Per, som skriver om sin och övriga 
familjens tältsemester år 1953: ”Vi åt på barer och billiga ställen. Man hade ju 
inte så värst gott om pengar.”139  

Det är dessutom tydligt i materialet att informanterna kunde uppskatta 
annat än just naturupplevelser då de vistades i naturen. Nils, en 
kraftledningsbyggare skriver gällande sin och hustruns cykelsemester år 1947 att 
en cykelsemester med övernattning i tält var det billigaste alternativet om man 
ville komma ut och se sig omkring, vidga sina vyer och träffa andra människor. 
Nils fortsätter: ”Men visst hade cykelturismen haft sina fördelar. Framförallt var 
den billig.”140 
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Detta betyder i sin tur att naturupplevelserna var en följd av vilken 
semesterform som hade valts, snarare än att ha eftersträvats som ett mål i sig, 
och att det egentligen i än högre grad var andra mål som eftersträvades, som att 
”komma ut och se sig omkring, vidga sina vyer och träffa andra människor.”141 
För detta talar också det faktum att det framförallt var det positiva med 
natursightseeing som informanterna lyfter fram i sina beskrivningar, inte så 
mycket annat som kan knytas till naturen. Det var också rätt vanligt bland 
informanterna vid den här tiden att ägna sig åt andra typer av sightseeing, i 
städer och på mer bebyggda platser. (Detta kommer beskrivas utförligare i 
kapitel 6.) Sightseeing överlag, inte bara i naturen, var med andra ord uppskattat. 
Sammantaget kan därför fokuseringen på natursightseeing tolkas som att målet 
för de informanter som vistades i naturen egentligen var detsamma för dem som 
vistades i en stad under sin semester: att få uppleva sevärdheter. 
Natursightseeing kan helt enkelt ha varit ett sätt för de mindre bemedlade att 
uppleva sightseeing, ett mindre kostsamt alternativ till andra och ofta dyrare 
alternativ.  

TVÅ FRÅGOR SOM KASTAR YTTERLIGARE LJUS ÖVER 

HUR NATURPRERENSERNA SÅG UT 

Uppfattades naturen som den äkta plats där 
semesterfiraren kunde bli en hel människa? 
Sammantaget betyder det som presenterats i de föregående avsnitten att 
naturvistelser och naturnära uteaktiviteter ansågs höra semesterlivet till, men 
också att de uppfattades som relativt självklara och kanske inte alltid så 
märkvärdiga inslag i semesterlivet. Vad gäller naturvistelserna var det vanligaste 
förhållningssättet att uppfatta naturen som en plats för lättare rekreation där man 
kunde se och uppleva skönhetsvärdena hos naturen. Någon djupare innebörd 
verkar de flesta informanter inte ha lagt in i sina naturupplevelser. 

Det här avsnittet ska handla om den kompensatoriska kvalitet och den 
djupare innebörd som Löfgren menar förlänades naturen. Löfgrens studie har 
diskuterats och redogjorts för i inledningskapitlet (kapitel 1, avsnittet Nya 
uppfattningar rörande semester, natur och familj). Där visades att Löfgren 
menar att man ställde naturen i motsättning till produktionssfären, och att 
naturen fick kompensatoriska kvaliteter gentemot denna. Den djupare 
innebörden av detta var att naturen uppfattades som äkta och – ja, naturlig. I 
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naturen kunde man, till skillnad mot hur det såg ut i produktionssfären, finna sig 
själv och bli en hel människa.142  

Jag vill direkt börja med att påpeka att den kompensatoriska kvalitet och 
djupare innebörd Löfgren tillskriver tidens naturuppfattningar vanligen inte var 
en del av meddelarnas semesterrelaterade naturuppfattningar så som de kommer 
till uttryck i frågelistsvaren. De flesta informanterna beskriver inte naturen som 
en plats för det äkta och naturliga livet i motsättning till exempelvis det moderna 
livet i staden. Därmed beskrivs inte heller naturen som att den kompenserar för 
detta. Oftast handlade det som redan påpekats istället om en rätt grund 
naturkontakt. Naturen besöktes och betraktades oftast inte som annat än ett 
vackert sceneri.  

När svaren analyserats med tanke på ifall de ger uttryck för en natursyn 
som inbegrep motsatta och kompensatoriska kvaliteter har studerats ifall 
informanterna knyter sådana värden som äkthet, frihet, enkelhet och naturlighet 
till sina beskrivningar naturupplevelserna. Det gör de oftast inte. Det har funnits 
möjlighet att beskriva motsatta och kompensatoriska kvaliteter. Det görs dock 
inte i någon högre utsträckning. I frågelistan finns till exempel en fråga om 
förväntningar inför semestern samt ifall dessa infriades. Här bör de som längtade 
efter naturkontakt som kompensation till sitt moderna vardagsliv ha kunnat 
skriva om det. Det är också tydligt att informanter beskriver längtan, känslor och 
djupare liggande uppfattningar när det gäller mycket annat. Att längtan efter 
kompensatoriska naturkontakter inte syns bör därför inte vara beroende på 
materialets karaktär. Den bedömning jag gör är istället att det faktiskt inte var så 
naturen uppfattades av de flesta semesterfirande informanterna. De flesta verkar 
istället ha tagit relativt lätt på sin naturkontakt.  

– Ja, av några få 
Det fanns dock en mindre grupp informanter vars synsätt stämmer bättre 
överrens med hur Löfgren menar att naturen vid den här tiden uppfattades. Hos 
dessa kunde naturen ges en kompensatorisk kvalitet med djupare värden. Ett 
exempel utgör Gunnar. Inledningsvis i kapitlet (avsnittet Exempel på semestrar i 
naturen) nämndes att Gunnar byggde en sommarstuga år 1950 där han sedan 
tillbringade flera somrar tillsammans med familjen. Gunnar är en av de 
informanter som beskriver sin naturvistelse på ett sådant sätt att den gavs ett 
värde som ståendes i motsättning till och som kompensation för det moderna 
samhället och det liv som levdes där: 

 
1950-talet var på många sätt ett fint årtionde att leva i. Kriget var över, 
mycket nytt skulle byggas upp. Men det kom så mycket nytt. Människorna 
undrade och frågade, ingenting skulle vara som förut. Maskinerna kom, nya 
byggnadsmaterial, kemiska besprutningsmedel, nya fodermedel och 
vitaminer, nya gödselmedel och sammansatta sådana skapade ständigt nya 
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frågor. Vi som hade med allmänheten att göra var alltså överhopade av 
frågor och problem. Till slut orkade man inte allt. Semestern var en 
återhämtningsperiod men därför måste den tillbringas i stillhet.143   
 

Gunnar skriver att han uppskattade avskildheten i stugan. De sökte inte så 
mycket sällskap utan ville mest vara tillsammans, skriver han vidare. I stugan 
levde de ett enkelt och naturnära liv. Gunnar fortsätter sedan med att berätta att 
de hade härliga dagar där när vädret var bra. De åt, badade, lekte, strövade runt, 
sov middag – ibland i skuggan av en tall – handlade samt besökte föräldrar och 
svärföräldrar. De såg solen gå ner och ibland kunde de se ett rådjur komma 
fram. Avslutningsvis skriver han: 

 
När man nu tänker på de dagarna så var de trots allt något av det finaste 
som familjen […] upplevt för då fick vi ofta vara tillsammans så som 
vardagen annars inte gav tillfälle till.144 
 

Gunnar berättar ovanligt mycket och ordrikt om hur han såg på 
sommarstugelivet som en tydlig kontrast till och kompensation för vardagslivet 
på 1950-talet, ett liv han menar att både han och andra uppfattade som nytt och 
komplicerat. Det är tydligt av Gunnars beskrivning att han ansåg att semestern 
stod i kontrast till vardagslivet. Det är också mycket tydligt att han uppfattade att 
semestern kompenserade för vardagslivet. Vardagslivet var, som han beskriver 
det, ett mycket modernt liv med ny teknik och nya frågor. Det är också tydligt 
att han värderade avskildheten i naturen och det enkla och naturnära liv han och 
familjen levde där, och att det var just detta som kompenserade för stressen och 
ångesten han kände inför alla nya krav det moderna livet ställde. 

Här syns alla de karakteristiska dragen i Löfgrens teori. En distans mellan 
det moderna och naturen. Naturen ansågs stå i motsättning till produktionen och 
uppfattades även ha kompensatoriska kvaliteter. Naturen uppfattades som äkta 
och naturlig (i motsättning till den moderna produktionssfären). Där kunde man 
finna sig själv och bli en hel människa (kompensatoriskt drag). Med tanke på att 
Gunnar skriver så pass detaljrikt och omfattande är det viktigt att påpeka att det 
inte är ordrikedomen eller omfånget som gör att de existentiella 
naturkvaliteterna kommer fram i svaret. Sådana exempel går att finna även i 
kortfattade svar och omvänt, går inte att finna i längre och mer detaljrikt 
beskrivande svar.  

Ytterligare ett exempel ska ges på uppfattningar av den naturnära 
semestern som kontrast till och kompensation för det moderna samhällets 
vardagsliv. Det här exemplet är mer kortfattat, och jag tar fram det för att visa 
att det är möjligt att göra samma tolkning som ovan även då svaret är kortare 
och mindre innehållsrikt: ”Jag beklagar alla som inte fått se och uppleva fjällen. 
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Man känner sig så liten, när man vandrar i denna storslagna natur, tystnaden och 
luften är som balsam för själen.”145 Även här menar jag att informanten 
beskriver ett distanserat förhållningssätt till naturen och ett kompensatoriskt 
värde: en äkthet/naturlighet där tystnaden och luften var som ”balsam för 
själen”. Den som uttrycker detta är den då 45-åriga sjuksköterskan som deltog i 
en fjällvandring 1946 och som också tas upp som exempel ovan (avsnittet 
Exempel på semestrar i naturen). 

Fjällvärlden hade en särställning 
Den svenska fjällvärlden intar en viss särställning i informanternas nedskrivna 
minnen. När fjällvärlden beskrivs används fler starka adjektiv och 
beskrivningarna blir längre och mer ordrika än i fallet med andra 
naturbeskrivningar. Fjällvärlden var den på förhand mest kända 
natursevärdheten och ger intryck av att ha uppfattats som en natur som omöjligt 
kunde vara annat än vacker och häpnadsväckande.  

Som jag har visat i inledningen har tidigare forskning pekat ut fjällvärlden 
som en naturmiljö som uppfattades ha särskilt starka turistiska kvaliteter. 
Fjällturismen intog till exempel en central ställning i Svenska turistföreningens 
verksamhet.146 Enligt idéhistorikern Sverker Sörlin var fjällandskapet en 
kanoniserad plats, med andra ord en plats som var allmänt känd och ansågs 
särskilt värd att besöka. I Norden var, enligt Sörlin, fjällvärlden en av de mest 
mytomspunna platserna.147  

Att fjällvärlden intog en särställning i meddelarnas uppfattning av vilken 
natur som var värd att uppleva är tydligt. Fjällen beskrivs på ett annat sätt än 
övrig natur och ges en särskild betydelse Det går inte att urskilja en specifik 
plats i fjällen som särskilt uppmärksammad. Skilda meddelare nämner olika 
platser. Jag kan dock konstatera att den svenska fjällvärlden som sådan, vilken 
specifik plats i fjällen det än rör sig om, är den enda naturtyp, faktiskt det enda 
svenska området överhuvudtaget som fler än ett par-tre informanter beskriver på 
detta speciella sätt. (Utlandet hade också en särställning i meddelarnas 
uppfattningar om vad som utgjorde höjdpunkter i deras semesterliv. Det 
kommer jag att berätta mer om i kapitel 6). Fjällturismen skiljer också ut sig från 
andra typer av naturnära semestrar genom att den var vanligare bland kvinnor 
och män ur tjänstemannagruppen. I övrigt ger ju, vilket redan beskrivits tidigare, 
de naturnära semestrarna intryck av att ha varit ett slags lågbudgetalternativ. 

Fjällvärlden beskrivs i högre utsträckning än andra områden som 
ursprunglig och äkta vildmark. Däremot ges den oftast inte en kompensatorisk 
kvalitet. Den verkar främst uppfattas som ursprunglig natur i sin egen rätt och 
samtidigt – ur den turistande informantens synvinkel – som en verklig sevärdhet. 
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Så här beskriver en byggnadsarbetare, som här kallas Hans, fjällvärlden som han 
upplevde den under sin semester 1953:  

 
[…] en liten tjärn. Med sitt blanksvarta vatten såg den ut som en liten 
sagosjö. På östra sidan fanns en hög klippa som stupade rakt ned mot 
vattnet. På en avsats hade en fjällvråk sitt bo [...] Vilken hänförande natur. 
Polarullen lyste vit på deltats sandbanker. En ripa skrattade i närheten. Man 
kände att här var vi i hjärtat av Sareks vildmark. När som helst hade en 
björn kunnat komma fram ur snåren […] Laidaures gulvita vatten låg 
framför oss under hemfärden [...] Sjön glittrade som guld148 
 

I beskrivningen får vi stifta bekantskap med en natur som var så vild att det när 
som helst hade kunnat komma fram en björn ur snåren. Här är det tydligt att 
föreställningar om ursprunglighet och vildhet spelar stor roll för upplevelsen. 
Det rör sig också om en natur som ger många synintryck och med starka 
skönhetsvärden: naturen var ”hänförande” och ”sjön glittrade som guld”. Hans 
utgjorde inte den allra mest typiska turisten i fjällvärlden, eftersom han var 
arbetare och inte tjänsteman. Den uppfattning han representerar är däremot mer 
typisk. Denna delade han med andra fjällturistande informanter oavsett klass. 

Ytterligare något som särskiljer fjällvärlden från andra naturområden i 
meddelarnas beskrivningar är att några informanter hade den som intresse. 
Dessa informanter uttrycker att de hade ett starkt natur- och friluftsintresse, 
vilket de bland annat ägnade sig åt under semestern. Samtidigt måste det 
påpekas att beskrivningarna av fjällvärlden ges av en liten minoritet av 
informanterna (vilket för övrigt gäller alla namngivna områden). De flesta 
beskriver inte någon semester alls i fjällvärlden. Det intressanta är dock inte ifall 
det var en majoritet som lyfte fram fjällvärlden som speciell. Det intressanta är 
istället att fjällvärlden skiljer ut sig i beskrivningarna hos de informanter som 
har varit där, på ett sätt som inte andra områden skiljer ut sig i informanternas 
beskrivningar. 

Så långt skulle jag vilja sammanfatta resultaten hittills. Naturen 
uppskattades främst som en arena för en lättsam form av rekreation i vackra 
naturscenerier. Naturen verkade främst beses och på så sätt upplevas positivt. 
Naturen gavs inte så starka kompensatoriska kvaliteter. Den sågs inte som målet 
eller meningen i sig. På detta sätt både stämmer och stämmer informanternas 
naturuppfattningar med de som antas ha gällt enligt Löfgren. Likheten är att 
naturen betraktades som en rekreationsoas och konsumerades i den mening 
Löfgren lägger in i konsumtionsbegreppet. Den tillskrevs dock inte de mer 
djupgående motsatta och kompensatoriska värden Löfgren lyfter fram, nämligen 
att stå för något ”äkta” och ”naturligt” till skillnad mot det moderna livet i 
produktionssfären.149  
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Det fanns också en naturtyp som skiljde ut sig: fjällvärlden. Fjällvärlden 
beskrivs som äkta, ursprunglig och alldeles osedvanligt vacker och det är 
uppenbart att den konsumerades på det sätt Löfgren beskriver det. Fjällvärlden 
ger också intryck av att ha varit den på förhand mest kända naturtypen. Den 
gavs däremot inga kompensatoriska kvaliteter. Det fanns också en grupp 
meddelare som skiljde ut sig. Dessa uppfattade i princip naturen på exakt det sätt 
som beskrivs av Löfgren.150 

Hade de semesterfirande informanterna ett distanserat 
förhållningssätt till naturen eller inte?  

Naturen uppfattades ofta som självklar 
En grundläggande förutsättning i den natursyn Löfgren menar bör ha varit 
gällande vid den här tiden är att människorna hade ett distanserat 
förhållningssätt till naturen. De levde inte så nära naturen som tidigare, 
produktionen skedde inte längre där och naturen uppfattades därför inte heller 
som så självklar längre. Men hur genomgripande var egentligen den här 
distansen?151 Här skulle jag vilja nyansera beskrivningen av tidens natursyn 
genom att närmare analysera detta. Först ska jag diskutera vilka resultat som har 
framkommit hittills och hur de kan analyseras i förhållande till distans/närhet. 
Efter det ska natursynen hos de som var lantbrukare vid denna tid redogöras för.  

Utgångspunkten är att ifall semesterfirarna hade ett mer modernt 
förhållningssätt till naturen bör de inte ha uppfattat den som självklar, utan 
istället ha haft ett distanserat och esteticerande förhållningssätt till den natur de 
mötte under semestrarna. Det faktum att informanterna i så hög utsträckning såg 
på naturen och bedömde och främst värderade dess estetiska kvaliteter (avsnittet 
Lättsam rekreation och sightseeing tidigare) utgör i den meningen ett modernt 
förhållningssätt.  

Men man kan också se ett motsatt mönster i de uppfattningar som kommer 
till uttryck i frågelistsvarens naturbeskrivningar. Där finns nämligen tydliga 
tecken på att informanterna även uppfattade naturvistelsen som självklar. 
Informanternas förhållningssätt till sol och bad och utevistelser i naturen har 
beskrivits tidigare (i avsnitten Det fanns dåligt väder! – utevistelsernas betydelse 
och Sol och bad). Detta visar att de i relativt hög grad tog natur- och utevistelser 
för givna. De vistades relativt mycket ute i naturen på semestern, och sådana 
aktiviteter ansågs höra till en semester, men de väckte inte så mycket entusiasm.  

De flesta informanterna verkade inte heller se naturkontakt som det 
viktigaste målet för semestern, och precis som jag visat ovan verkar 
naturvistelserna ibland ha haft karaktär av att vara ett ekonomiskt 
lågbudgetalternativ. Informanterna tog på så sätt naturen för given. I den 
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meningen utgjorde informanternas uppfattningar möjligen ett mer traditionellt 
förhållningssätt. Åtminstone kan man dra den slutsatsen att det inte kan 
betraktas som helt igenom modernt, enligt de förutsättningar som har givits här.  

Kanske var inte heller deras livsstil så alltigenom modern? I realiteten hade 
många människor vid den här tiden naturen ganska nära inpå, även i sina 
vardagsliv. Många var också väl förankrade i naturmiljön som ett 
produktionslandskap, även då de inte själva var lantbrukare. Den 
byggnadsarbetare som tidigare har citerats angående sin upplevelse av 
fjällvärlden år 1953 (i avsnittet Fjällvärlden hade en särställning), skriver till 
exempel gällande en semester några år tidigare att denna hade inletts med 
höbärgning hemma hos fadern.152 Det här är inget isolerat exempel. Flera 
informanter berättar om lantbrukande släktingar de besökte och ibland också 
hjälpte under sina semestrar.  

Och Gunnar slutligen, som jag också citerat ovan med anledning av att 
hans naturpreferenser nästan fullt ut överrensstämde med de Löfgren menar 
gällde, och vars preferenser kommer till synes då han beskriver sitt liv i 
sommarstugan på 1950-talet (avsnittet – Ja, av några få). Han var inte 
lantbrukare själv, men det är uppenbart av hans citat att han levde och arbetade i 
anknytning till lantbruket. Det moderna liv Gunnar kontrasterade det naturnära 
livet mot var även det ett liv förankrat i lantbruksmiljö. Det var inte stadens eller 
industrins moderna liv. Den modernitet han beskriver gällde istället teknisk och 
kemisk utveckling i lantbruket, till exempel kemiska besprutningsmedel och nya 
gödselmedel. Med avseende på den detaljen skiljer sig hans beskrivning från 
Löfgrens. Det var inte det moderna livet i staden som naturkontakten skulle 
kompensera för, utan ett modernt liv på landsbygden.153  

Lantbrukare gav uttryck för samma typ av naturuppskattning som andra 
semesterfirare 
Nu vidare till nästa aspekt av den förmodade distansen till naturen: hur 
uppfattade de människor som i sitt vardagsliv levde och verkade i en 
lantbruksmiljö naturen under semestern? Flera informanter var lantbrukare 
själva. Det vanliga när det gäller de informanter som var lantbrukare var att de 
oftast inte tog någon semester alls. Då har inte heller deras frågelistsvar tagits 
med i min analys.  Någon gång hände det dock. Trots att de inte hade formell 
semesterrätt tog de semester, såg det som semester och beskriver det också som 
semester i sina frågelistsvar. Här kan jag alltså redogöra för de semestrar dessa 
lantbrukande informanter tog sig. 

Lantbrukarna beskriver dock inte naturkontakten annorlunda än andra 
grupper. Deras vanliga naturnärhet verkar inte ha hindrat dem från att uppskatta 
natursightseeing även på semestern. Ebba, en lantbrukarkvinna på 41 år, som år 
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1944 vistades på ett semesterhem (detta var hennes första semester, och den blev 
av just för att hon erbjöds en gratis vistelse där) kommenterar till exempel att 
platsen var vacker och att de satt ute i solen mycket.154  

Men det var inte naturen hemmavid som var märkvärdig. Det var natur på 
andra platser än de där man själv levde som uppskattades och uppfattades som 
en sevärdhet och upplevelse. Margareta, en då tolvårig flicka, beskriver 
semestern år 1956 som hon tillbringade tillsammans med sin mor, sin far och 
sina bröder. Familjen, en lantbrukarfamilj, hyrde en stuga vid havet. Där badade 
de, gjorde en del utflykter samt umgicks med en familj från hemtrakten: ”Det 
var havs-badet som lockade oss. Förmodligen var det första gången som jag 
badade i havet.”155 

Även detta, att framförallt uppskatta naturen på andra platser än hemmiljön 
gällde i lika hög grad andra informanter än lantbrukarna. Britta, sjuksköterskan 
vars fjällsemester år 1946 beskrevs något i inledningen av det här kapitlet, 
kommenterar detta:  

 
Vi människor är bra underliga, när jag levde nära fjällvärlden hade jag 
ingen längtan till fjällen, men i södra Sverige, gjorde den sig märkbar. 
Kanske är det omväxling från det vardagliga som vi behöver.156 

 
Lantbrukaren Rudolf berättar gällande en av sina två semestrar under perioden, 
en utlandsresa år 1955, så här:  
 

Mina semestrar har som framgått mest varit resor. Jag har ju större delen av 
mitt liv haft min verksamhet, mitt arbete ute i det fria. Att alla människor 
som har sitt arbete inomhus helst av allt väljer att resa ut och vara på landet 
eller vid någon sjöstrand eller i fjällen, det kan jag klart förstå fastän det för 
min del inte varit så aktuellt [...] senare [...] har jag kunnat njuta av 
ledigheten på det sätt jag helst har velat. Nämligen i form av resor.157  

 
Faktum är dock att Rudolf, trots vad han säger om fjällen ovan, åkte dit själv, 
men inte till svenska fjäll utan fjäll utomlands, till Alperna. Han uppskattade 
alltså fjällen, bara de inte låg hemmavid, inom det egna landets gränser.  

De lantbrukare som finns med i studien följer med andra ord inte det av 
Löfgren givna mönstret de heller. De borde ju ha sett naturen som självklar, men 
det gjorde de inte. Även lantbrukarna hade ett distanserat förhållande till 
naturen, fast den skulle då finnas på annan plats. Här ser vi en motsats: å ena 
sidan kunde lantbrukare ha ett distanserat förhållningssätt till naturen under sina 
semestrar, å andra sidan kunde människor som inte själva var lantbrukare ta 
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naturen för given i semesterlivet. Slutsatsen man kan dra är att kontrasten mellan 
gammalt och nytt, mellan distans och närhet samt mellan lantbrukare och 
anställda inte alltid var så tydlig. Viktigast för den här studiens slutsatser är att 
lantbrukares naturpreferenser i stort överensstämde med anställda löntagares. 
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5 

Semesterns sociala betydelser  

VILLE SEMESTERFIRARNA UMGÅS, OCH MED VILKA? 

Precis som det har funnits frågetecken gällande naturens betydelse i 
semesterlivet finns det också en del frågetecken att räta ut då det gäller vilken 
betydelse sociala kontakter hade för dåtidens semesterfirare. Vad vi hittills har 
vetat gällande semesterfirares önskemål om socialt umgänge redogjordes för och 
diskuterades utförligare i inledningskapitlet, och den som vill fördjupa sig 
hänvisas dit (avsnitten Nya uppfattningar rörande semester, natur och familj 
och Familjens och andra sociala relationers betydelse). Kort kan jag här säga 
att tidigare forskning har lyft fram familjens växande betydelse i 
semesterfirandet, medan andra sociala gemenskaper antas ha minskat och/eller 
haft liten betydelse. Men, som sagt, vad som egentligen gällde är inte klarlagt, 
bland annat eftersom kunskaperna om vad semesterfirarna själva tänkte och 
tyckte är så små. I det här kapitlet ska redogöras för vad informanterna själva 
skriver i sina frågelistsvar och vilka slutsatser som kan dras om deras 
preferenser med utgångspunkt i detta.  

FAMILJEN HADE INTE DEN BETYDELSE MAN TIDIGARE 

TROTT 

Det var enligt frågelistsvaren vanligt att semestra ihop med sin familj. Den 
meddelare som levde i en familjesituation, med make/maka och eventuella barn, 
tillbringade också väldigt ofta sina semestrar ihop med familjen.158 Dessa 
semestrar kunde se ut på många olika sätt. Meddelarna skriver om hur de 
tillsammans med sina familjer for iväg på cykelsemestrar, fjällsemestrar, 
utlandsresor, bilsemestrar och pensionatsvistelser. De campade, besökte 
släktingar, vistades i stuga eller stannade hemma. Lite oftare än andra 
tillbringade familjer semestern antingen i stuga, hemma eller hos släktingar. Det 

                                         
158 Här räknas make/maka samt eventuella hemmaboende barn som familjemedlemmar. För 
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räknats som familj. Också hemmaboende styvföräldrar liksom hemmaboende fosterbarn 
(förekommer i några fall) räknas till familjen. 
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var dock ingen regel. Informanterna beskriver som sagt många olika typer av 
semestrar de upplevde tillsammans med sina familjer. 

Så långt stämmer alltså resultaten med vad som förts fram i tidigare 
forskning. Familjen hade stor betydelse för semesterfirandet på så sätt att de 
informanter som levde i en familjerelation vanligen också tillbringade sina 
semestrar med familjen. Men detta är inte allt. Då informanterna skriver om vad 
de uppskattade eller önskade då de hade semester ges istället familjeumgänge 
och familjerelaterade upplevelser relativt liten plats. Familjens betydelse för 
semestrarna låg på ett annat plan. Jag ska i det följande förklara detta närmare. 

Familjen hade inverkan på semesterns utformning. Familjeomständigheter 
är det vanligaste skälet meddelare anger till varför de valde just den semester de 
valde. (Andra relativt vanliga skäl var arbete och ekonomi.) Det handlade då om 
att ta hänsyn till olika familjemedlemmars önskemål, till deras arbets- och 
studiesituation liksom till enskilda familjemedlemmars (till exempel små barns) 
krav och behov, och utifrån detta lyckas få till en passande semesterlösning. På 
dessa sätt hade familjen stor betydelse för semesterfirandet. 

Informanterna skriver ofta om hur semestern förändrades i takt med att 
familjen förändrades, till exempel då de träffade en livspartner eller då barnen 
kom. Här ges ett exempel av Lilly, som då var 26 år och vikarierade som 
vårdbiträde: 

 
1940 ändrades semestervanorna radikalt. Mina släktingar fanns inte kvar 
längre på samma platser o[ch] mina barndomsvänner var skingrade åt olika 
håll – men – här hade jag funnit min blivande make. 1940 företog vi en 
cykeltur till mitt gamla barndomshem.159 
 

Partners eller andra familjemedlemmar kunde påverka varandras semesterval. 
När Nils, en dåvarande 32-årig kraftledningsbyggare, ska besvara frågan om vad 
som fick honom att välja den semester han valde skriver han: ”min fru. Trots 
mina invändningar lyckades hon övertala mig att följa med på en cykelsemester 
Siljan runt.”160  

Dåvarande lantbrukarhustrun Birgit berättar att det var maken som anmälde 
henne till en husmorssemester år 1948. Vintern hade varit tung, skriver Birgit. 
Det var ett stort hushåll, vilket innebar mycket arbete, alla skulle ha mat och 
matsäck. Birgit hade fyra skolbarn, småbarn och ett bröstbarn samt tre äldre barn 
som arbetade borta men fortfarande bodde hemma. Det skulle eldas, tvättas, 
städas och ladugården skulle tas om hand, skriver hon vidare. Hon bakade allt 
matbröd. Vatten och ved skulle bäras in, slaskhinken skulle ut. ”Nu kan jag inte 
förstå hur det gick att klara av” kommenterar hon. En dag kom maken hem och 
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sa att han hade anmält henne till husmorssemester: ”Du behöver så väl vila efter 
allt arbete du haft i vinter”.161 

Informanter som var föräldrar berättar att de ville ge sina barn en viss slags 
semester. Så här skriver Mats som år 1949 var 37 år och egenföretagare: 

 
Jag berättade tidigare hur jag tog med min son på fotvandringar i 
lapplandsfjällen, han vad då femton år. Naturligtvis var min tanke att söka 
väcka hans intresse för detta slag av friluftsliv som jag själv skattade 
mycket högt. Liknande tankar hade jag då det gällde cykling. Därför tog jag 
med honom på en cykeltur runt Siljan sommaren 1949 – han var då tio år.162 
 

Det är relativt vanligt att de informanter som anger familjesammanhanget som 
förklaring till att semestern fick en viss utformning inte beskriver detta som 
något särskilt positivt. Lika gärna kunde familjen vara orsak till att meddelaren 
inte fick en viss typ av semester. Familjen kunde på så sätt ha en mer negativ 
påverkan och till exempel innebära ett hinder: 

 
Ja, nog har jag haft många olika semestrar i min dag. Jag är alldeles galen i 
att resa utomlands. Det gjorde jag som ung flicka med detsamma efter andra 
världskriget, men sedan kom familj och barn och då blev det mest tält- och 
stugsemestrar, men nu är det full fart igen, nu skall inte ett år gå utan att jag 
åker utomlands163 
 

Den kopplingen kunde gälla alla slag av familjemedlemmar. Elsa, som arbetade 
med att tvätta och städa skriver inte mycket om sina semestrar under första 
hälften av 1940-talet. Som skäl anger hon att maken mest låg inkallad. De fick 
bara några få semesterdagar, skriver Elsa.164 För en annan meddelare, Arne, 
anges den nya hustruns ovilja att cykla som ett skäl till varför det nu för denna 
meddelare (en 55-årig tjänsteman) inte blev cykelsemestrar som tidigare utan 
bilsemestrar.165 

Barbro skriver angående sin första semester då hon var 18 år och hade fått 
plats på kontor, att det faktum att hon var hårt hållen av sina föräldrar och inte 
fick göra vad som helst påverkade hennes semester.166 Också förekomsten av 
barn kunde leda till att föräldrar inte kunde semestra på det sätt de annars kanske 
hade önskat. ”Eva var ännu så liten”, som en dåvarande hemmafru, 26 år 
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gammal (maken var högre tjänsteman) uttrycker det angående varför familjens 
semestrar bestod av besök i respektive föräldrahem. Eva var hennes dotter.167 

Familjegemenskapen kunde någon gång ges en lite mer positiv innebörd 
för semestern. Så här berättar till exempel Rolf om ett antal år kring andra 
världskriget då han själv var en pojke i skolåldern. Familjen var hemma på 
semestern och föräldrarna tog igen sysslor de inte hade hunnit med tidigare. Det 
tyckte han om, skriver han: ”Trots att semestern nästan uteslutande bestod av 
arbete, så tyckte man ändå att det var festligt. Alla var samlade hemma under 
dagen.”168  

De enda tillfällen då meddelare tar till riktigt starka och positiva uttryck för 
att beskriva familjeumgänge på semestern är dock de enstaka tillfällen då de 
skriver om en semester de tillbringade tillsammans med sin make/maka eller 
blivande make/make och var nyförälskade. Semestern år 1958 utnämner denna 
meddelare, en då 39-årig journalist, här kallad Ivar, till sin allra bästa. Han och 
hans blivande hustru tillbringade en semester i augusti tillsammans på en ö: 

 
Ön stod detta veckoslut i en slags jungfrulig fägring. Livsglädje och ljuvlig 
aning om en lyckosam tid, griper mitt sinne och uppfyller mina tankar och 
mitt hjärta. Jag upplevde något av undrens ljuvliga tid. Så hade jag också 
min nyvunna kärlek vid min sida under vandringen på ön. Hon som blev 
mitt allt, mitt livs ledsagarinna. Undra att allt var rosenrött!169 
 

Ja, undra på att allt blev rosenrött, som han skriver. Ivar berättar om flera 
semestrar, men bara när han skriver om denna är hans språk så här romantiskt 
och översvallande. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att fram träder en mer komplex bild 
gällande familjens betydelse i semesterlivet än vad som kommit till synes i den 
tidigare forskningen. Det är möjligt och troligt att familjen var både viktig och 
önskad av informanterna. Familjen hade betydelse för vilken typ av semester 
som valdes, men – och detta är viktigt – det var inte familjeumgänge som 
eftersträvades under semestern, vilket antagits i tidigare forskning.  

I materialet syns ingen tendens till förändring över tid gällande familjens 
betydelse, något som också antagits i den tidigare forskningen.170 Familjen 
tillmättes samma slag av betydelse hela perioden år 1938-1959. Det syns inga 
skillnader mellan informanterna beroende på klass- och könstillhörighet eller 
ålder. Det är intressant eftersom tidigare forskning inte tydligt kunna visa vilka 
önskemål arbetare respektive hustrur i olika klasser hade. Här kan alltså visas att 
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dessa grupper uppfattade familjen på samma sätt som övriga, nämligen som en 
inte särskilt efterlängtad eller uppskattad gemenskap just gällande semestern. 

Generellt verkar inte heller familjegemenskapen ha uppfattats som kontrast 
till och kompensation för arbete och produktion på det sätt som Löfgren 
beskriver familjeuppfattningarna och som diskuterades i inledningen.171 Mycket 
få informanter beskriver familjumgänget under semestern som en kontrast till 
och kompensation för arbetslivet. Undantag finns dock. Gunnar, vars 
stugsemestrar under 1950-talet beskrevs utförligare i föregående kapitel 4 i 
samband med att naturpreferenser analyserades (avsnittet – Ja, av några få) och 
vars ståndpunkt utgjorde ett undantag gentemot det vanliga mönstret då det 
gällde naturpreferenser, var ett undantag också då det gällde familjepreferenser. 
Enligt Gunnar var stugsemestrarna något av det finaste han och familjen 
upplevt, eftersom de då fick vara tillsammans på ett sätt som det inte gavs 
möjlighet till i vardagen.172  

Denna typ av uppskattning uttrycks av ytterligare några informanter, men 
de beskriver då speciella omständigheter som förklarar det annorlunda 
förhållningssättet. Till exempel finns några gifta informanter som berättar att de 
inte träffade sin maka/make till vardags, eftersom de arbetade på olika håll. Då 
kunde semestrarna bli en plats för familjen att träffas och umgås på. I övriga fall 
beskrivs alltså familjen gällande semestern som en tvingande omständighet 
snarare än att vara ett efterlängtat umgänge.  

EN PREFERENS FÖR NYA BEKANTSKAPER 

Uppskattade semestermöten 
När informanterna beskriver vilket umgänge de uppskattade och önskade under 
semestern lyfter de fram annat socialt umgänge än familjeumgänget. Det handlar 
då om att träffa människor meddelaren i fråga inte hade mött tidigare, eller 
mötte mycket sällan. Meddelarnas beskrivningar av sådana möten visar att dessa 
var både uppskattade och eftersträvade. Dessa möten kunde i övrigt vara av helt 
olika slag. En förutsättning verkar dock ha varit att informanten inte vistades 
hemma. De beskrivningar som ges av positiva möten och uppskattat socialt 
umgänge gäller nästan utan undantag möten som skedde på annan plats än i 
hemmiljö. Ett antal exempel ska ges. 

En då 23-årig sjuksköterska, här kallad Monica, skriver om en bussresa 
med Scandinavian Touring. Det var en så kallad ungdomsresa. Den riktade sig 
till ungdomar under 25 år och gick genom Tyskland, Österrike och Schweiz till 
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Italien. Förväntningarna inför resan hade enligt Monica varit att se mycket och 
att ”träffa en massa trevliga människor”. Monica skriver att hon umgicks med de 
övriga resenärerna: ”Bussresenärerna umgicks med varandra och alla gjorde väl 
så gott de kunde för att vara trevliga och att ha det trevligt.” Särskilt mycket 
umgicks hon med tre isländska sjuksköterskor hon tyckte var trevliga. På 
dagarna såg och upplevde de sevärdheter av olika slag, som kyrkor, slott och 
museer. På kvällarna, skriver hon, åt de, dansade och hade roligt.173 

Hans, som försörjde sig som byggnadsarbetare, tillbringade sin 
sommarsemester år 1949 i fjällvärlden. Han var då 28 år och hade tidigare bara 
varit i fjällen vintertid. Han berättar om kontakten med en äldre man i 75-
årsålder, en same som han hade lärt känna vid en fjällvistelse två år tidigare. 
Denna sommarsemester i fjällvärlden gjorde Hans ett oanmält besök hos sin 
bekant. Där sov han över några nätter och hjälpte till med höhässjning. 
Dessutom fiskade han och lyssnade på sin bekant som berättade jakthistorier och 
om sitt hårda liv som renskötare. Han uppskattade umgänget. Denne man var, 
skriver Hans, ”verkligen en person i min smak.”174   

Det beskrivna minnet ovan rymmer förutom en uppskattad bekantskap 
dessutom en beskrivning av friluftsliv och vistelse i naturen. Det här är inte 
ovanligt. Det är mycket vanligt att informanterna uttrycker flera olika önskemål 
för sina semestrar. Det är också vanligt att de skriver om en semester då de 
vistades ute i naturen, men främst skriver uppskattande om andra företeelser 
som sociala möten och sightseeing.  

År 1953 åkte Rut, en 33-årig kontorist, på bilsemester ut i Europa 
tillsammans med sin make (sonen fick stanna hemma hos farmor). De åkte 
genom Danmark, Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrike, Holland och Belgien. 
På vägen mötte de olika människor, bland annat en rik bankdirektör som bjöd 
dem på lunch i sin sommarvilla och ”trevliga engelsmän” som de var ute 
tillsammans med på restaurang och dans. ”Efter en månad kom vi hem igen, 
många erfarenheter och trevliga bekantskaper rikare.”175  

Ytterligare ett exempel på semesterns sociala liv ges av Inga. Hon var en då 
38-årig kontorist som följde år 1955 med på en sällskapsresa till San Remo i 
Italien som arrangerades av Ica-kuriren. Hon hade året innan åkt på en 
sällskapsresa till Paris, och skriver om den här resan, att hon uppskattade 
sällskapet än mer det här året:  

 
– en intressant och intellektuell blandning som tilltalade mig mycket bl.a. 
de 4 reseledarna var så oerhört stimulerande och trevliga – jag glömmer 
dem nog aldrig. ICA-kuriren flög ner färskt kaffe varenda dag så vi hade 
kaffestunder i de underbara tropiska parkerna där vi bodde176 
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Många av de nya kontakterna bibehölls inte efter semestern, men det är ändå 
flera meddelare som skriver att de fick vänner för livet under sina semestrar. 
Den då 49-åriga kokerskan Ingrid som tillbringade en vecka på semesterhem 
tillsammans med två arbetskamrater lyfter fram både umgänget med 
arbetskamraterna och värdet av nya bekantskaper:  
 

vi var tre kamrater från min arbetsplats, så vi delade rum och hade det 
gemytligt tillsammans […] Man fick nya och trevliga vänner på ett 
semesterhem, vänskap som höll i sig länge.177  

 
Också återseenden, släkt- och vänbesök kunde upplevas som uppskattade sociala 
möten av informanterna. Då handlade det oftast om bekantskaper som inte 
underhölls till vardags och som på det sättet inte skilde sig så mycket från helt 
nya bekantskaper. En då 15-årig arbetare – här kallas han Sven – berättar om sin 
semester år 1945. Han hade detta år börjat arbeta på ett kalkbrott och det här var 
hans första egna riktiga semester. Den tillbringade han med att tillsammans med 
sin far och sin yngre syster resa till faderns födelseort. De besökte Svens farmor 
och andra släktingar. Resan dit var spännande, skriver Sven: 

 
Jag talar om den här resan som om det var till sydpolen eller något ännu 
längre vi skulle fara, men nej, vi skulle inte längre än till Pataholm i 
Småland [… ] bara det här med att komma till Visby var ju en stor 
händelse, för resor till stan var inte vardagsmat för oss178 
 

Gällande det sociala umgänget under semestern berättar han att han fördrev det 
mesta av tiden tillsammans med sin jämnåriga kusin. Men någon gång varje dag 
gick eller åkte Sven och systern tillsammans med fadern för att hälsa på dennes 
ungdomskamrater: 

 
Det roligaste besöket vi gjorde under denna semester var ändå hos 
svinvaktaren och hans snälla gumma. Svinvaktaren [...] var ungdomskamrat 
till far. Först fick vi titta på den stora svingården med alla svin i olika åldrar 
som vaktaren skötte ensam. Sedan blev det kaffe och mycket sång. 
Gubbarna tog några kaffehalvor och berättade historier179 
 

Kerstin har i sitt frågelistsvar skrivit ned minnen från hennes och makens 
bilsemester i England, Skottland och Wales. Det var år 1953 och hon var då 36 
år. Till vardags var hon hemmafru, maken tjänsteman. De hade två barn. De två 
barnen följde dock inte med på resan. Kerstin och maken åkte runt och besåg 
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landskapet. Kerstin passade också på att hälsa på personer hon på något sätt 
hade anknytning till. Hon hälsade på ett äldre par hennes föräldrar kände. Hon 
hälsade också på ett par föräldrar till barn hon en gång i tiden varit barnflicka 
till. Det var, skriver hon, ett ”[g]latt återseende”.180 

Eftersom det fanns en sådan stor öppenhet för nya möten och bekantskaper 
kunde det vara en fördel att resa ensam. Så här skriver Anita som vid tiden för 
denna semester var 18 år och student. Hon tillbringade en del av sin semester på 
en godtemplarkurs som samlade ungdomar från flera länder. Anita skriver att 
fördelen med kurser var…  

 
att man kunde åka på dem ensam och ändå inte vara ensam, om man som 
jag aldrig hade någon så nära vän, att det föll sig naturligt att åka på 
semester tillsammans. Under den här perioden var ju också ett av syftena 
med semestern att göra nya bekantskaper, och jag misstänkte, att om jag 
reste med en väninna, skulle jag antingen avstå från att utveckla eventuella 
nya kontakter eller riskera att förstöra den gamla vänskapen.181 
 

Det var verkligen också roligt, enligt Anitas minne:  
 

Vi arbetade verkligen en hel del [...] Men ändå var de där veckorna nog 
minst lika roliga som många andra semestrar jag haft. Man träffade nya 
människor, gjorde utflykter och studiebesök och hade trevliga 
sammankomster på kvällarna.182 
 

Ett omvänt exempel på hur uppskattat och önskat det sociala umgänget var utgör 
denna kontorists – Clarys – berättelse. På sin första egna semester reste hon till 
Gotland. Allt var vackert och intressant, skriver Clary, men mest hade hon ändå 
tråkigt då hon inte fick kontakt med någon, vilket hon i sin tur tolkar som 
beroende av sin låga ålder, sin brist på erfarenhet och sin brist på social 
kompetens: ”Jag är ju en enstörig natur.”183 Trots sin tillskrivna enstörighet var 
det dock just kontakt med andra denna 22-åring önskade sig under semestern.  

Kanske kan detta låta som en lång uppräkning av exempel. Det är ändå 
bara några exempel på uppskattat socialt umgänge tagna ur högen. Listan skulle 
kunna göras mycket längre. Som visats var den sociala samvaro som 
uppskattades under semestern av ett relativt flyktigt slag. Kanske kan man till 
och med tala om ett särskilt semesterumgänge. Då väntade sig semesterfirarna 
att träffa nya människor, men dessa möten behövde inte ha någon betydelse för 
vardagslivet. Tvärtom var det det umgänge som bröt av mot vardagslivet som 
uppskattades.  
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I detta fanns en tydlig önskan om omväxling, om något annat. De 
uppskattade sociala kontakterna tillhandahölls på resa eller under vistelse på 
annan plats. De försigick inte i samband med hemmavistelser. Detta resultat är 
nytt och har inte visats i tidigare forskning. Denna har inte uppmärksammat den 
positiva betydelsen av nya sociala möten, utan fokuserat familj och/eller 
negativa aspekter av övriga sociala möten (se vidare kapitel 1, avsnittet 
Familjens och andra sociala relationers betydelse). 

Orvar Löfgren har beskrivit motsättningen mellan produktionssfär och 
övriga områden som karakteristisk för det moderna, industrialiserade 
samhället.184 Detta stämmer till en del med de önskemål som fördes fram av de 
semesterfirande informanterna. Det är tydligt att informanterna i semesterns 
sociala umgänge sökte kontrast till något, men det man ville ha kontrast till var 
hela vardagslivet, produktionssfär liksom övriga sfärer. Informanterna 
uppfattade alltså inte familjen som kontrast, tvärtom, familjen uppfattades som 
en del av vardagslivet, allt det man ville ha kontrast till. Istället var det nya 
sociala möten som eftersträvades och som representerade en kontrast till både 
arbetsliv och vardagsliv.   

Med anledning av Löfgrens forskning förde jag i inledningen fram frågan 
hur hemarbetande hustrur kan ha sett på kontrasten mellan produktion och 
ickeproduktion, eftersom deras arbete fanns i hemmet.185 Här har det blivit 
tydligt att under semestern uppfattades inte familjelivet som en kontrast till 
arbete, utan istället som en del av det stora sammanhang som utgjorde vardagen 
i deras liv. Semestern sågs som en uppskattad kontrast till allt detta bland annat 
genom de nya sociala kontakter meddelaren då kunde uppleva, inte genom 
familjeumgänget. 

Det gällde alla grupper, men var särskilt viktigt för unga 
och ensamstående 
Det finns viss övervikt i frågelistsvaren för att de som var relativt unga men 
ändå vuxna vid tillfället för semestern också uttrycker uppskattning av nya 
möten och omväxlande umgänge. Det är vanligare att personer som var 
någonstans i åldrarna 15-30 år vid tiden för semestern beskriver hur de mötte 
nya människor och att de uppskattade dessa möten. I avsnittet ovan citerades till 
exempel en 23-årig sjuksköterska som åkte med en ungdomsresa, en 28-årig 
byggarbetare på semester i fjällvärlden, en 15-årig kalkbrottsarbetare på sin 
första egna semester, en 18-årig student på Godtemplarkurs samt en 22-årig 
kontorist på Gotland. Dessa utgör som sagt inga unika exempel. Många fler 
finns.  

Ytterligare ett exempel ges av den då 23-årig kontoristen Marianne och 
hennes första semester påsken 1947. Det var en skidsemester då hon bodde på 
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pensionat. Hon minns att sällskapet spelade stor roll. På kvällarna umgicks hon 
och hennes väninna med de övriga gästerna på pensionatet. Det var verkligen 
trevligt, skriver Marianne, och knyter samtidigt nöjet till deltagarnas ålder: 

 
Vi gjorde slädpartier och hade små enkla dansaftnar på pensionatet. 
Samtliga gäster var relativt unga – d v s ingen var över 30 år och 
stämningen på kvällarna var munter och angenäm liksom den oreserverade 
och kamratliga andan på dagarna, när vi gjorde våra långfärder.186 

 
Ofta var det kamratumgänget som uppskattades av dessa unga vuxna. (Så var för 
övrigt också fallet med de äldre.) Ibland kan också knappt erkända romantiska 
förhoppningar lyftas fram av informanterna i deras beskrivningar av vad de som 
unga vuxna hoppades få ut av sin semester: ”Jag hoppades på att få träffa 
trevliga människor och längst inne fanns också en önskan att få träffa någon 
trevlig pojke”, skriver Birgitta, ett då 20-årigt skrivbiträde.187  

Det är som sagt vanligare att de som var unga vuxna vid tiden för 
semestern ger uttryck för sin uppskattning av nya sociala möten och kontakter. 
Intrycket när svaren läses är ändå att personer tillhöriga alla åldrar uppskattade 
de nya möten och kontakter som semesterresorna gav. Äldre vuxna som var 
ensamstående var utåtriktade på samma sätt som yngre vuxna. De som 
tillbringade semestern tillsammans med sin familj var inte riktigt lika utåtriktade 
som övriga informanter, men även dessa var intresserade av social samvaro och 
nya bekantskaper på semestern. Även inom denna grupp var det främst nya 
möten som värderades enligt vad som syns i de nedskrivna minnena. 

Exempel på sådana möten har getts tidigare i texten, till exempel Kerstin 
som år 1953 bilade i Storbritannien tillsammans med sin make och då passade 
på att återknyta banden till avlägsna bekanta.188 Ett annat exempel gällde Paul 
som jag kommer berätta mer om längre fram i det här kapitlet (i avsnittet 
Nationalitet och språkets betydelse). Tillsammans med familjen reste Paul till 
England år 1954, och han beskriver många trevliga och glädjefyllda möten för 
den semestern.189  

Förmodligen gav familjelivet lite mindre utrymme till att möta nya 
människor. Det var därför vanligare bland unga vuxna liksom personer som 
levde själva att i lite högre utsträckning visa en utåtriktad önskan och uttrycka 
glädje över och önskan om nya sociala möten. Men som vi ser av de tidigare 
exemplen och även Evas exempel här nedanför fanns möjligheter till nya sociala 
möten även för de som semestrade tillsammans med sin familj. 
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När vi var barn reste vi sällan bort på långa semestrar. Min far, som var 
stins, hade lång tjänstgöring och när han hade semester hade han oftast fullt 
upp därhemma med familjen och trädgården. 190  
 

När fadern fyllde femtio gjorde de flickans längsta resa under hennes barndom, 
skriver hon. Det var en resa till Lappland där de bodde på semesterhem. Där 
ägnade sig de åt turism av alla de slag. De gjorde utflykter i nejden, besökte 
Abisko och Torneträsk, åkte malmbanan, köpte souvenirer och besåg 
sevärdheter som rallarkyrkor och en lappkåta. Utöver detta skriver Eva även om 
sociala nöjen på semesterhemmet och den kontakt hon då gjorde:  

 
Där var även dans om kvällarna och den söta värdinnan fröken Bellin, som 
jag beundrade mycket, hade skor med remmar, blommig, ganska lång 
klänning och hon dansade med mej. Vi lärde oss en dans som var på modet 
det året och hette Lambeth Walk.191 
 

 
Lantbrukar- och företagarmännen avvek från övriga grupper gällande 
preferensen för social samvaro. De beskriver mer sällan semestrar där socialt 
umgänge var ett önskemål eller en uppskattad företeelse i sina svar. Det går inte 
att se i materialet varför det är på det sättet, men jag kan konstatera att det är så. 
Och det handlar inte om att de uppskattade familjeumgänget mer och annat 
umgänge mindre. I synen på familjen skiljer de sig inte från andra grupper i sina 
svar. Även i övrigt uttrycker lantbrukar- och företagarmän samma värden och 
önskemål som andra informanter. Det går alltså inte att dra slutsatsen att de på 
något sätt ersätter eller kompenserar ”bristen” på denna preferens med andra 
önskemål. Skillnaden återfinns endast i beskrivningarna av nya sociala möten.  

Det är dock viktigt att uppmärksamma att trots att lantbrukar- och 
företagarmännen inte beskriver värdet av socialt umgänge lika ofta som övriga 
grupper händer det dock att även dessa män återberättar minnen som visar att de 
upplevde inspirerande möten och kontakter på semestern. En natur- och 
friluftsintresserad egenföretagare, Mats, minns till exempel det inspirerande 
mötet med en annan man med samma natur- och friluftsintressen som han själv 
hade. Mats var ute och fjällvandrade med sin femtonåriga son. På fjällturens 
första kväll mötte de en man som bjöd dem på kaffe utanför sitt tält. Från den 
träffen minns Mats bland annat att…  

 
vi slog oss ned och fick en trevlig pratstund. Det var en man i sina bästa år 
och en verklig friluftsmänniska. Han var från Jokkmokk men tillbringade 
största delen av sommaren med att jaga och fiska i lapplandsfjällen.192 
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Gällande grupperna i övrigt bör det påpekas att män inte var mindre positiva till 
det sociala umgänget under semestern än kvinnor. Arbetar- och tjänstemän 
skiljde sig inte på något märkbart sätt från kvinnorna i dessa grupper i sin 
uppskattning av socialt umgänge. Det handlar alltså inte om ett 
genusstrukturerat mönster som skär genom alla grupper, utan det återfinns 
enbart hos de lantbrukande och företagande männen. 

Jag kan sammanfattningsvis konstatera att många gånger verkar 
informanterna ha gått in i det nya umgänget med väldigt öppna hjärtan. Sådana 
beskrivningar finns gällande alla grupper oavsett kön, klasstillhörighet eller 
ålder, dock med undantag för lantbrukar- och företagarmännen och i någon 
mindre utsträckning bland familjerna. Slutligen kan jag också konstatera att 
detta resultat inte tidigare varit känt. Som visats i inledningen har 
uppskattningen av nytt socialt umgänge inte uppmärksammats i tidigare 
forskning. 

GRÄNSER FÖR SEMESTERNS SOCIALA MÖTEN 

– Fanns de? 
 
Fanns det då några gränser för umgänget? Det är vad som ska studeras i det här 
avsnittet. I inledningen (kapitel 1, avsnittet Familjens och andra sociala 
relationers betydelse) har jag refererat och diskuterat sådan forskning som visar 
på gränser i umgänget, till exempel Löfgrens diskussion om sociala distinktioner 
i semesterumgänget och sociologerna Allwood och Ranemarks undersökning 
som visar på både gränser och samhörighet mellan semesterfirare och ortsbor. 
Där har också konstaterats att forskare lyfter fram familjens ökande betydelse 
under perioden och samtidigt förutsätter att andra sociala gemenskaper 
minskade i betydelse.193 

Enligt Allwood och Ranemark var graden av samröre mellan 
ortsbefolkning å ena sidan och semesterfirare å andra sidan avgörande för ifall 
konflikter skulle uppstå eller inte. De semesterfirare som bodde mer stadigt på 
orten, till exempel stuggäster, hade mer samröre med ortsbefolkningen och 
mindre konflikter. Rums- och tältgäster deltog däremot inte i vardagslivet på 
orten och då kunde konflikter mellan ortsbefolkning och sommargäster 
uppstå.194 Med anledning av detta kan frågan ställas vilka semesterfirarna 
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umgicks med på semestern, ortsbefolkning eller andra. Uppstod konflikter 
särskilt lätt med någon grupp, som det beskrivs enligt informanterna?  

Inledningsvis ska påpekas att sociala konflikter och avståndstaganden 
gentemot andra människor mycket sällan uttrycks i frågelistsvaren. De 
konflikter och avståndstaganden som ändå syns där uttrycks milt. Eftersom så 
pass många tillbringade så mycket av sina semestrar tätt ihop med andra och i 
närheten av andra bör konflikter rimligen ha förekommit. Med stor sannolikhet 
undanhåller människor en del konflikter och dåliga upplevelser då de i en text 
som kan läsas av vem som helst ska berätta om något de varit med om. Att så få 
konflikter nämns kan med andra ord handla om materialets karaktär. 
Förmodligen bidrog det dessutom att informanterna främst sökte nya 
bekantskaper under semestern. Det är inte så troligt att man hamnar i konflikt 
med någon man nästan inte känner, men gärna vill lära känna lite grann.  

Med stor sannolikhet handlar det också om preferensen för socialt umgänge 
i sig. Socialt umgänge under semestern uppskattades så till den grad att det 
nästan inte fanns utrymme för andra uttryck. Detta ligger i linje med den bild 
som getts i de två föregående avsnitten, nämligen att socialt umgänge under 
semestern verkligen uppskattades och önskades.  

Likhet och avstånd 
Trots den överlag starka uppskattningen av sociala möten går det att skönja tre 
områden där åtminstone ett visst avstånd upplevdes. Dessa gäller relationen 
mellan turister och ortsbefolkning, nationalitet samt klasstillhörighet. Här ska 
jag börja med att diskutera relationen mellan turister och ortsbefolkning.  

Oftast när meddelarna berättar om nya, spännande möten var det andra 
semesterfirare och turister de hade mött, inte ortsbefolkning på plats. Detta är 
överlag tydligt i frågelistsvaren och kommer också tydligt till uttryck i de 
exempel och citat som har getts i de två föregående avsnitten. Det var till 
exempel vanligt bland de som deltog i arrangerade resor att umgås med övriga 
resedeltagare. Två exempel ur högen: den meddelare som  beskriver en semester 
när hon åkte på en ungdomsresa arrangerad av Scandinavian Touring och som 
citerades tidigare i det här kapitlet, Monica, minns att hon umgicks med de 
andra bussresenärerna.195 Kontoristen Inga som åkte på en sällskapsresa till 
Italien och som även hon citerades i samma avsnitt skriver att hon umgicks med 
övriga resenärer samt reseledarna.196 Detta var ett vanligt mönster enligt 
informanternas minnen.  

Hur meddelarna bodde verkar också ha spelat roll. På pensionat, 
semesterhem och vandrarhem umgicks meddelarna vanligen med övriga gäster 
enligt vad deras frågelistsvar visar. Ett exempel är Ingrids beskrivning. Ingrid är 
den kokerska som tillbringade sin semester på semesterhem och som även hon 
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citerades ovan. Hon umgicks där, skriver hon, med sina kamrater hemifrån samt 
med övriga gäster.197 De meddelare som tillbringade någon semester på 
pensionat berättar ofta om umgänge med övriga pensionatsgäster. I avsnitten 
ovan citerades en meddelare angående sin vintersemester på ett pensionat och 
om umgänget med övriga (unga) pensionatsgäster. Det var Marianne.198 Detta 
gällde också Eva, den då nioåriga flickan som skriver uppskattande om 
umgänget med en pensionatsvärdinna som lärde henne en dans.199  

Man kan alltså säga att semesterformen i någon mån gav umgänget. På 
sällskapsresor och även till exempel kurser umgicks deltagarna främst med 
varandra. Samma mönster syns också i materialet gällande till exempel 
vandrarhem och campingplatser. Det var alltså inte något som bara gällde vissa 
specifika semesterformer eller grupper, utan så långt det går att se ett 
genomgående mönster i alla sammanhang. Detta är inte så konstigt med tanke på 
att det gemensamma boendet eller den gemensamma resan bör ha skapat en 
gemenskap och beröringspunkter hos de för varandra okända 
deltagarna/gästerna, vilket förmodligen underlättade umgänget. 

De semestrande informanterna mötte dock inte enbart andra semesterfirare, 
enligt vad de skriver i frågelistsvaren. De mötte också ortsbefolkning på den 
plats där de befann sig. Även sådana exempel har getts i de två föregående 
avsnitten. Där beskrevs till exempel Hans semester år 1949. Hans var då en 28-
årig byggnadsarbetare och återsåg en äldre man, en same, som han hade lärt 
känna under en tidigare semester fjällvärlden.200 Där citerades också den 15-
årige kalkbrottsarbetaren Sven som bland annat beskriver mötet med en 
svinaherde och hans hustru under sitt besök på faderns födelseort, och där 
citerades även Kerstin, som beskrev sin bilsemester i England, Skottland och 
Wales, och som då bland annat återknöt kontakter från sin ungdom och 
kontakter via föräldrarna.201 

I dessa fall handlade det om möten där meddelaren hade någon typ av 
anknytning till platsen och människorna där. Då fanns större förutsättningar för 
möten och umgänge. Sommarstugeboende under längre tid och med större 
deltagande i vardagslivet på orten gav också större förutsättningar för samröre 
och därmed umgänge med ortsbefolkningen enligt meddelarnas 
semesterhågkomster. Detta ligger i linje med Allwood och Ranemarks forskning 
som refererades ovan och som visar att ett längre och mer kontinuerligt boende 
på platsen gav större möjligheter till samröre med dem som bodde där 
permanent.202 
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En meddelare som arbetade som sjuksköterska till vardags beskriver sina 
vistelser i en sommarstuga i Dalarna som hon hyrde av vänner några år under 
krigsåren på 1940-talet. Hon berättar att hon fick inblick i och deltog i 
böndernas vardagsliv, vilket hon tydligt uppskattade:  

 
Vid slåttertid kom bonden med häst och slåttermaskin och slog gräset på 
ängen utanför och då blev det ”slåtterkaffe” på förstugubron! Ibland kom 
någon granne från gårdarna och förkunnade: ”I morgon kväll kommer vi till 
dig och har knytkalas, om du bara har kaffe kokt”. En efter en kom så 
gästerna med ”förning”, en flaska grädde, hembakade bullar, en sockerkaka 
o s v. Stämningen var det inte att ta fel på. Jag, som var stadsbarn fick göra 
nya erfarenheter. Man levde ju med i byns vardagsliv och fick en inblick i 
böndernas liv. Man deltog i allt: skörden, djuren, linodling och 
linberedning.203  
 

Hon berättar vidare: 
 
Dagarna gick fort, man hade sitt hushåll och inte minst umgänget med 
grannarna. Turer i skogen för att plocka bär och svamp och koka kaffe i det 
fria [...] Varje söndag gick vi 4 km till kyrkan [...] Man umgicks med 
prästfolket, kantorns m fl familjer204  

 
Det kunde alltså finnas ett visst umgänge med ortsbefolkningen. Detta är dock 
mindre synligt och mer sällan beskrivet i materialet. Det är tydligt att sociala 
möten underlättades då det fanns gemensamma beröringspunkter mellan 
semesterfirare och ortsbefolkning, till exempel då semesterfiraren som i 
exemplet ovan bodde en längre tid på samma plats. 

Nationalitet och språkets betydelse 
Gällande den eventuella samvaron med ortsbefolkningen går det att se en viss 
skillnad i svaren mellan svensk och utländsk ortsbefolkning. Gällande utländsk 
ortsbefolkning beskrivs klart färre kontakter än gällande svensk ortsbefolkning. 
Sådana kontakter fanns, men de var inte lika vanliga. När meddelare som åkte 
utomlands minns sina sociala möten gäller dessa oftast inte personer tillhöriga 
landets lokalbefolkning, utan andra semesterfirare, resenärer och turister. 
Relativt sällan nämns utländsk lokalbefolkning i de svar där resor till andra 
länder beskrivs. Det är ett faktum att all ortsbefolkning, svensk liksom utländsk, 
utgör en mindre synlig grupp i frågelistsvaren då meddelarna skriver vilka de 
uppskattade att träffa på semestern. Allra minst synlig är alltså utländsk 
lokalbefolkning. 
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Till lokalbefolkning i andra länder kan meddelarna oftare också uttrycka en 
större distans i sina frågelistsvar, någon gång med negativa förtecken, men oftast 
handlar det snarare om ett mer ”neutralt” främlingsskap. I turism ingick då 
liksom nu att bese platser och företeelser. Det syns tydligt i informanternas 
beskrivningar av den tidens turism. Platsens människor beskrivs då ibland även 
de som ett slags turistiska kulisser, att bese, men inte att umgås med.  

Ett negativt laddat exempel ges av Olle som tillsammans med sin fru gjorde 
en sällskapsresa till Italien år 1955. Bland annat besökte de en kyrka där det 
fanns munkar. Dessa gjorde ett negativt intryck på Olle:  

 
På mig verkade det hela ganska verklighetsfrämmande. Att stora starka 
karlar gick omkring så där sysslolösa föreföll mig synnerligen meningslöst 
[…] Jag kunde inte annat än anse dessa sysslolösa munkar som riktiga 
drönare.205  
 

Det är tydligt i frågelistsvaren att språket kunde vara en hämmande faktor då det 
gäller möjligheten att knyta kontakter med utländsk ortsbefolkning. Visserligen 
skriver inte de meddelare som inte kunde språket att detta var ett problem eller 
på något sätt hindrade dem. Däremot är det ett faktum att de som faktiskt 
beskriver kontakter med lokalbefolkningen ofta var kunniga i språket. De som i 
någon utsträckning kunde språket uttrycker glädje och tillfredsställelse över 
detta i svaren, och beskriver dessutom fler kontakter med de människor som 
bodde på platsen än andra meddelare gör.  

Vid närmare eftertanke framstår detta som rimligt. Att tala ett gemensamt 
språk gav ju förstås så mycket större möjligheter till umgänge och utbyte än vad 
som annars skulle ha varit möjligt. Eller som denna meddelare så kort och 
koncist uttrycker det gällande en resa i Finland år 1954: ”Det var lätt att börja 
prata med folk eftersom de i de trakterna pratade svenska.”206 Ett utförligt 
exempel på språkets stora och omvälvande betydelse ges av Paul som 
tillbringade tre semestrar i England år 1954-1956. Han arbetade vid den tiden 
som kontorist, var gift och hade en son som år 1954 var 12 år. Själv var han 44 
år. Paul skriver att sonen börjat läsa engelska i läroverk och då…  

 
startade jag på nytt efter att aldrig ha haft någon nämnvärd användning för 
min skolengelska. Min fru fann vid något tillfälle att jag hade ett gott betyg 
i engelska och Radiotjänst startade hösten 1951 en nybörjarkurs ”Meet the 
Taylors”. […] När vi hade strävat och varit flitiga och jobbat hade intresset 
och resefebern ökat så att i juni 1954 tog vi det för oss mycket stora steget 
att resa över och pröva.207 
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Sagt och gjort, hela familjen for iväg till England för att pröva sina 
språkkunskaper. ”Och det gick alldeles utmärkt” som Paul själv kommenterar. I 
England såg och upplevde de mycket. Bland annat letade familjen sig fram till 
den pub där familjen Taylor i radioprogrammet brukade gå:  
 

Där låg den, allt var riktigt. En vacker dag och en trevlig gårdsplan med 
bord och bänkar. Vi slog oss ned och drack en cider. Så berättade vi att vi 
hade hört om denna pub i en språkkurs i Sverige. Här har vi Er bild, den 
stod i vår tidning hemma. Ja, det blev en ny naturlig och trevlig kontakt 
genom ett språk vi lyckats lära oss tillräckligt att kunna använda.208 

 
Språkträningen var för Paul en del av själva glädjen med resan. En dag letade 
sig familjen fram till redaktionen för BBC:s kortvågsprogram, vilka bland annat 
sändes i Sverige:  
 

Vi hade en stunds samtal, som gick mycket bra eftersom det var en 
förstående man, som talade lugnt och kunde hjälpa till både genom att ge ett 
hjälpande ord och genom att själv välja enkla och kända ord.209  

 
Paul skriver avslutningsvis att: ”Denna resa till ett främmande land att praktisera 
ett främmande språk var för oss alla tre så glädjefylld att vi gjorde om den redan 
nästa sommar, så fort skolterminen var slut.”210 Året efter det, år 1956, gjorde 
han själv ännu en resa till England. Då deltog han i BBC Summer School. Flera 
av de kurskamrater han då mötte behöll han sedan kontakten med. ”En av dessa 
holländare kom jag i speciellt god kontakt med och vi är alltjämnt mycket goda 
vänner.” 211  

Han lärde även känna en spanjor som han hade lite brevkontakt med under 
ett par år, en italiensk tjänsteman från Genua samt en hemmafru från Rom. Den 
italienska tjänstemannen hade Paul brevkontakt med i ett par år och Pauls son 
besökte honom i Genua en gång. Hemmafrun från Rom hade han brevkontakt 
med: ”Redan på skolan trivdes vi gott tillsammans, kanske kunde vi 
ungefärligen lika mycket engelska”. Hon kom på besök till Sverige, skriver 
Paul, och han och sonen besökte henne senare i Rom.212 

Ett annat och lite omvänt exempel på språkets betydelse ska också ges. Det 
gäller Eugén som vid tiden för den här semestern var 50 år och arbetade som 
lärare. År 1955 åkte han tillsammans med sin hustru på bilsemester till Italien. 
De kunde inte italienska, skriver Eugén. Han berättar ovanligt nog ändå om flera 
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möten med italienare. Vid dessa möten överkoms språkbarriären genom att 
någon annan kunde båda språken. Eugéns beskrivning av sin semester i Italien 
är intressant för att den visar att när informanten själv inte kunde språket 
krävdes någon typ av vad jag skulle vilja kalla ”språkförmedlare” för att möten 
skulle kunna ske. Här utgörs sådana ”språkförmedlare” av en svensk reseledare, 
en italiensk person med kunskaper i svenska samt en resehandbok. Låt oss börja 
med resehandboken: 

 
Vi hade med oss en resehandbok om Italien […] och när vi satt vid 
matbordet och bläddrade i den fick servitören se en bild i den som var från 
samma matsal där vi satt och åt. Utan att han bad om det fick han låna 
boken ett tag och hittade då ett par bilder till från samma ställe, vilket 
gjorde honom så upplivad att han ville visa hovmästaren, som var avbildad i 
boken. Efter detta fick vi om möjligt ändå bättre behandling och mera 
välvilja från personalens sida.213 
 

Eugén minns vidare om en lustig episod rörande deras bil. När de skulle åka in i 
Schweiz, skriver han, stod de i bilkö. Bredvid deras bil av märket Renault 
Fregate stod en bil med två unga italienska pojkar i. Dessa pekade på deras bil 
och skrattade. Eugén och hans hustru körde vidare. Några timmar senare på en 
parkeringsplats i Lugano där de stannat en stund hände detta: 
 

just som vi stannat där kom den där italienska bilen med de två pojkarna i 
och stannade de också och steg av bilen. De hade då med sig en flicka, en 
ung dam som såg trevlig ut. De pekade igen på vår bil och visade flickan 
vad där stod. Det visade sig att flickan var en ung svenska, som var på 
semesterresa, och hon talade om för oss att Fregato på italienska betyder 
ungefär tjuv eller rövare, och det var det de två pojkarna hade så roligt åt. 
Vi pratade med flickan och hon talade om att hon var anställd på en 
resebyrå i Stockholm och nu var på en egen resa.214  

 
I Milano, skriver Eugén vidare, kom en italienare och ville fotografera dem: 
 

Med honom var en man som talade till oss på svenska – han gissade att vi 
var svenskar – denne man hade vistats ett par år i Sverige sade han och 
arbetat här och då hade han lärt sig en hel del svenska. Han försäkrade oss 
att fotografen var en ärlig man som säkert skulle skicka oss i Sverige det 
foto som han ville ta. Ja, vi fotograferades och betalade fotot och porto till 
Sverige och mycket riktigt kom efter någon vecka hem till oss […] ett fint 
foto i vykortsformat.215 
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Detta var Eugéns bästa semester och en av de två mest minnesrika, enligt hans 
egen utsago. Direkt efter att han skrivit detta nämner han olika möten under 
resan. Dessutom skriver han att det var spännande att köra bil själv över 
Alperna: ”Hemfärden var mest spännande, eftersom S:t Gotthardpasset är högre 
än Brennerpasset.” Bilkörningen och de sociala kontakterna verkar med andra 
ord vara resans två mest uppskattade företeelser.216  

När det gäller det sociala umgänget kan jag med ledning av hur 
informanterna beskriver sina kontakter med ortsbefolkning (svensk och 
utländsk) konstatera att det inte var den totala kontrasten som eftersträvades. 
Meddelarna umgicks helst med personer de hade något gemensamt med, till 
exempel språk- och nationstillhörighet och/eller blotta det faktum att man var på 
semester. På det sättet var inte semesterumgänget så totalt nytt och obekant, trots 
att det ändå handlade om nya kontakter.  

Umgängets klassgränser 
Avslutningsvis ska ytterligare ett område där en gräns för sociala möten ibland 
kan skönjas i frågelistsvaren tas upp, nämligen klasstillhörigheten. Faktum är att 
de informanter som tar upp klassgränser under semestern nämner att de fanns, 
men också att de bröts. Av denna anledning kommer jag också diskutera 
klassgränsernas brytande som en kontrast till vardagslivet i nästa kapitel. Här 
vill jag ändå ta upp betydelsen av klass i egenskap av att ändå vara just en gräns 
under semestern. Det är nämligen tydligt att en del informanter uppfattade klass 
som en gräns för socialt umgänge, men de nämner den alltså nästan enbart då 
den ändå överskreds, och då som ett avvikande och positivt exempel. Här syns 
alltså ett liknande mönster som i fallet med språktillhörighetens betydelse i de 
nedskrivna minnena. Det är i de fall då meddelarna överskred språk- och 
klassgränser de beskriver detta i sina svar, inte då gränserna som vanligen fanns 
där inte överskreds. 

Nils arbetade som kraftledningsbyggare vid tiden för en cykelsemester år 
1947. Han cyklade tillsammans med hustrun. Nätterna tillbringade de i tält på 
olika campingplatser. På campingplatserna kunde det finnas ett av Nils 
uppskattat socialt umgänge med övriga tältgäster. Det kunde dock se lite olika ut 
på olika campingplatser, skriver han. Han berättar bland annat om en stor 
campingplats där det var trångt och jämför med en annan, mindre och mer 
primitivt utrustad campingplats, där dock stämningen var mycket bra. Där minns 
Nils ett uppskattat möte:  

 
Där tältade förut ett par ungdomar. De presenterade sig som studerande vid 
Uppsala universitet. Vi fick genast god kontakt med varandra och trots att 
vi representerade så vitt skilda miljöer hade vi mycket gemensamt att prata 
om. Det var ju en av fördelarna med cykelturismen, alla var lika på vägen 
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och i tältet. Alla var ute på semester och hade befriat sej från alla sociala 
skrankor.217  
 

Precis som i fallet med utländsk ortsbefolkning är också klass något som det 
skrivs relativt lite om i frågelistsvaren, men det förekommer alltså. Som redan 
påpekats uppmärksammas betydelsen av klass främst gällande tillfällen då 
klassgränserna överskreds. Detta görs främst av informanter med 
arbetarklasstillhörighet vid tiden för semestern, ibland också av lantbrukare och 
egenföretagare, aldrig av personer som hörde till tjänstemännens led. Detta har 
förstås att göra med hur meddelarna överlag uppfattade socialt umgänge. Om 
detta skriver informanterna mycket, men det är framförallt de positiva 
aspekterna av socialt umgänge som behandlas. Eventuellt negativa aspekter 
omges som visats här i kapitlet med tystnad. 
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6 

Kontrast, vila och resa 
 

VAD INNEBAR PREFERENSEN FÖR KONTRAST? 

Kontrast till hela vardagen 
I det här kapitlet ska kontrastens betydelse analyseras ytterligare. Det handlar då 
om uppfattningen att semestern fick betydelse genom att utgöra en kontrast till 
arbetslivet. Detta har uppmärksammats i tidigare forskning, vilket också 
diskuterades i inledningskapitlet (kapitel 1). Här fördjupas bilden av hur de 
semesterfirande meddelarna uppfattade kontrasten. Senare i kapitlet kommer 
också preferenserna för vila och resa att behandlas. 

Det är uppenbart att informanterna uppskattade en kontrast gentemot sina 
arbetsliv. I tabell 1 i kapitel 3 syns att kontrast till arbete och vardag var den 
tredje mest uppskattade semesterföreteelsen. Jag har betraktat det som en 
preferens för kontrast då informanterna på något sätt beskriver semestern i 
relation till sitt vanliga liv, som något annat, något avvikande, och att de 
uppskattade och önskade detta. Ett exempel på uppskattningen av kontrast till 
arbetet ges av Ivar, som under 1950-talet var skribent vid ortens tidning. Han 
berättar angående flera semestrar vid den tiden: 

  
Semestrarna medförde [...] ändrade vanor [...] I jobbet kunde jag t.ex. bli 
väckt mitt i natten av folk som ringde och tipsade nyheter [...] Nu fick jag 
sova ut om mornarna, gå till vila när jag önskade etc.218  
 

Här kan vi tydligt se hur upplevelsen av semestern ställs i kontrast till arbetet. 
Ett annat exempel ges av Lilly som år 1939 var 25 år gammal och arbetade som 
vårdbiträde. Hon berättar att hon det året upplevde att semestern ingav en känsla 
av frihet som hon inte fick när hon arbetade.219  

Men detta räcker inte för att beskriva meddelarnas upplevelser av kontrast 
under de semestrar de hade vid den här tiden. För meddelarna innebar nämligen 
semestern lika mycket kontrast till deras vardagliga liv hemma, som till själva 
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arbetet. Det kommer till mycket tydligt uttryck i meddelarnas utsagor att det inte 
var enbart arbetet de ville ha omväxling från, utan från hela sin vardagstillvaro. 

Det händer visserligen att informanterna enbart uttrycker att de ville ha 
kontrast till arbetet, som i de två exempel som ges ovan. Sådana exempel är 
dock ganska svåra att finna. Det är mycket vanligare att de uttrycker 
uppskattning av kontrast till både arbetet och övriga vardagen. Ofta kopplar 
informanterna ihop liv och arbete i sina beskrivningar på ett sätt som gör att det 
inte går att skilja mellan kontrast till arbetet och kontrast till det övriga 
vardagslivet. Arbetet och den övriga vardagen glider på olika sätt in i varandra. 
Semestern förutsätts av meddelarna, som de beskriver det, fungera kontrasterade 
till hela ”vardagskomplexet”. Därför har jag inte heller skilt de båda åt då jag 
räknat för hur många semestrar informanterna uttrycker sin uppskattning av 
kontrast i tabell 1. Mest vanligt är det att meddelarna i sina svar på ett eller annat 
sätt uttrycker att de önskade kontrast till hela vardagen. 

I det följande berättar Ulla, då 19, år om sin första semester. Hon hade 
börjat arbeta som lärling på en fotofirma och hade en veckas semester år 1951. 
Hon tillbringade det första semesterdygnet i en arbetskamrats hem och övriga 
dagar i föräldrahemmet. Första morgonen i arbetskamratens hem blev hon 
bjuden på kaffe på sängen: ”Vilken fest för mig att vakna mot ett sterilt 
uthyrningsrum. På ett sånt kunde jag inte koka kaffe, det var att jaga ut på ett 
kondis då.”220 Hon beskriver vidare hur liten lön hon hade och att rummet hon 
hyrde var dyrt. Hon åt därför inte särskilt mycket till vardags. 
Semesterkvällsmålet i arbetskamratens familj bestod av stekt fläsk, löksås och 
potatis: ”Åh, att få äta fläsk hur mycket jag ville, sås så jag storknade.”221 

Här beskrivs hennes uppskattning av kontraster gentemot vardagslivet. 
Visserligen hade dessa upplevelser indirekt att göra med arbetet. De var ju 
orsakade av arbetet, av nivån på lönen och av att ha flyttat till ett uthyrningsrum 
i närheten av det nya arbetet. De direkta upplevelserna av kontrast, att få äta 
mycket fläsk och sås och att få kaffe på sängen på morgonen, hade däremot inte 
med yrket att göra. De utgjorde istället kontraster till andra områden i 
vardagslivet, till boendet och matvanorna.  

Många gånger beskriver informanterna sin uppskattning av semesterns 
förmåga att ge kontrast till vardagslivet. Så här skriver Kerstin om vilka 
förväntningar hon som 22-årig damfrisör hade inför en semestervistelse år 1957. 
Denna skulle tillbringas på Öland tillsammans med en väninna: ”Man 
förväntade sig att träffa nya intressanta människor, förhoppningsvis pojkar och 
man ville uppleva en annorlunda miljö”.222 

Ivar, som citerades ovan angående sin uppskattning av semestern som en 
kontrast mot arbetet kunde även uppskatta kontrast gentemot vardagslivet i 
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övrigt. Det visar följande citat gällande en semesterresa år 1954. Ivar skriver att 
han tycker att han fick ut mycket av sin resa:  

 
Jag kom hemifrån, från arbetet, mötte okända orter, nya spännande ansikten 
och en annorlunda miljö. Alltsammans stimulerande för såväl själen som 
kroppen.223 

 
Det var som synes inte bara arbetet Ivar uppskattade att komma bort från under 
semestern, utan även hemmet, hemorten och de personer han träffade till 
vardags. Det här är ett ganska typiskt exempel på informanternas uppskattning 
av kontrast. Som vi har sett i de två föregående kapitlen gällande natur och 
social samvaro var kontrast gentemot vardagen något som uppskattades även i 
dessa sammanhang. Informanterna ville uppleva en ny och omväxlande 
naturmiljö gentemot den de såg till vardags, de ville vistas i nya omgivningar 
och de ville göra nya bekantskaper. Detta är som synes mycket tydliga uttryck 
för en önskan om kontrast till hela vardagslivet. Meddelarna ville ha omväxling 
gentemot så gott som allt som deras vardagsliv bestod av: arbetet, hemmiljön 
och människorna på dessa platser. I det följande ska ytterligare några aspekter 
av preferensen för kontrast gentemot vardagslivet analyseras.  

Betydelsen av klass och önskan att slippa vardagens 
sociala och ekonomiska omständigheter 
Informanterna var, som de själva beskriver det, styrda av sin ekonomi även 
under semestern. Det är bland annat fotolärlingens beskrivning tidigare ett 
tecken på.224 Helst verkar dock informanterna ha velat känna sig fria också från 
dessa ekonomiska begränsningar som var en del av deras vardagsverklighet. Att 
ekonomin styrde semestern på de sätt som till exempel fotolärlingen och 
kraftverksarbetaren ovan berättar, beskrivs genomgående som nödvändiga och 
tvingande omständigheter, vilka informanten gärna skulle ha sluppit om det gått. 
Informanterna önskade med andra ord också kontrast till vardagens ekonomiska 
begränsningar.  

Semestern innebar inte heller någon total frihet från vardagens sociala 
omständigheter. Som nämnts tidigare, i kapitel 1 (avsnittet Familjens och andra 
sociala relationers betydelse), är det ett genomgående tema i Orvar Löfgrens 
studie On Holiday att semesterarenan är socialt styrd och att distinktioner mellan 
olika grupper skapas och upprätthålls i den.225 Detta syns ibland i vad 
informanterna berättar om sina semestrar. En lantbrukande kvinna, Karin, 
beskriver till exempel en semester år 1938. Det var en studieresa 
hushållningssällskapet ordnade för länets lanthusmödrar, en bussresa till 
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Stockholm. En dag gick de på en föreställning på Dramatiska teatern. Denna 
oroade de sig lite för kvällen innan. Karin berättar att hon och de andra tyckte att 
de inte var fina nog att gå dit.226  

Precis som påpekades i föregående kapitel (i avsnittet Umgängets 
klassgränser) kunde alltså klass utgöra gränser i informanternas sociala liv, även 
under semestern. Ändå kunde ibland dörrar öppnas mellan de sociala rum, vilka 
informanterna beskrev som mer slutna till vardags. Det är även beskrivningen 
ovan ett tecken på. Karin och hennes reskamrater gick nämligen, sin känsla av 
att inte vara fina nog till trots, på föreställningen på Dramatiska teatern.227 Det är 
också, vilket redan påpekats, relativt ofta just sådana beskrivningar med en 
positiv vinkling ges i svaren, trots att ämnet, mindervärdeskänsla och sämre 
socioekonomiska omständigheter, i sig inte var positivt.  

Jag tror detta beror på två saker. Frågelistsvaren har, precis som påpekades 
i kapitel 2 (det källkritiskt diskuterande avsnittet Semestern) och i kapitel 3, 
överlag en positiv ton. Därför är det främst de positiva händelserna och 
upplevelserna som lyfts fram. Med stor sannolikhet kan vi räkna med att det 
fanns tillfällen då informanterna upplevde klasstillhörigheten som något mer 
genomgående negativt, men att detta inte tas upp i svaren. Men företeelsen bör 
förstås också tolkas med tanke på vad den säger om meddelarens 
semesterpreferenser. Då är de exempel som tas upp också ett uttryck för 
meddelarnas önskan om att slippa ifrån den här typen av omständigheter. Och 
här kunde faktiskt semestern i någon mån fungera som en ”frizon” och alltså 
även på detta område ge informanterna en kontrast till sina vanliga liv.  

Ett annat exempel ges av en ung kvinna, Sonja, som arbetade på fabrik vid 
tiden för en semestervistelse i en sommarvilla under en vecka år 1942. Villan 
hade Sonjas syster och några vänner till systern hyrt. En kväll blev 
fabriksarbeterskan och hennes väninna bjudna till en kaptensfru i en villa en bit 
därifrån:  

 
Vi var inte precis så glada för att gå dit och undrade hur vi skulle göra oss 
där, på den tiden när jag växte upp, räknades sådana människor till fint folk, 
det var klasskillnaden som gjorde det.228  
 

Men besöket gick fint, berättar Sonja och fortsätter: ”Vi förstod att dom trodde 
att vi var rikemansbarn och vi talade inte om att vi var fabriksflickor som bara 
var på semester”.229  

Också dessa exempel menar jag visar informanternas uppskattning av 
kontrast till både arbete och vardag. Här är det de sociala omständigheter och 
distinktioner som hör vardagen och arbetet till som bröts. Det är viktigt att 
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påpeka att informanterna inte beskriver sina semestrar som helt fria från sociala 
distinktioner och gränser. Ibland kunde det också vara förenat med ett visst 
obehag och en osäkerhetskänsla när dessa gränser bröts. Det kunde ju, vilket 
både Sonjas och Karins exempel visar, vara förenat med ett visst obehag att 
befinna sig i miljöer där man upplevde att man inte hörde hemma. Däremot 
kunde ibland semestern ändå innebära att de fick möjlighet att bryta de sociala 
gränserna på ett sätt de inte kunde göra till vardags, och att det också kunde vara 
både önskat och eftersträvat. 

Ytterligare ett exempel på en social kontrast till vardagen ges av Bo. Det 
här exemplet är det enda i sitt slag i frågelistsvaren. Det ingår dock i ett större 
sammanhang, menar jag, nämligen uppskattningen av kontrast gentemot 
vardagens sociala mönster. Bo skriver att han använde några dagar av sina 
semestrar under 1950-talet till att helt bryta sin vanliga könsidentitet. Bo 
tillbringade då, skriver han, några dagar på lyxhotell, sminkad och klädd i 
kvinnokläder, men utan att våga gå ut. Efter det for han ”hem och passade in i 
småstadsmiljön […] på ett sätt som inte någon kunde misstänka att jag någonsin 
avbrutit mot.”230 Det faktum att semestern möjliggjorde för Bo att åka iväg 
någon annanstans gav honom således en chans att bryta mönster som han till 
vardags, både hemma och på arbetet, kände sig tvungen att anpassa sig till. 

Märkvärdiga och speciella händelser 
Ytterligare ett bevis för att informanterna i hög utsträckning uppskattade just 
omväxling och kontrast på semestern utgör det faktum att de relativt ofta lyfter 
fram märkvärdiga och speciella händelser som uppskattade semesterupplevelser. 
Som visats tidigare, i tabell 1 i kapitel 3, var märkvärdiga och speciella 
händelser den fjärde mest uppskattade semesterföreteelsen. En uppskattning av, 
eller önskan om, att få uppleva något märkvärdigt och speciellt lyftes fram för 
totalt 103 semestrar av 48 informanter. I det följande ska exempel ges på hur 
informanterna lyfter fram det märkvärdiga och speciella i sina hågkomster av 
semestrarna, på vilket sätt och i vilka sammanhang. 

Jag har noterat när informanterna beskriver sådant de upplevde under 
semestern som att det var märkvärdigt och speciellt. Underförstått ligger i 
beskrivningen av dessa märkvärdiga och speciella händelser en kontrast 
gentemot vardagen. Det handlar även här om något som bryter av mot vardagens 
vanliga mönster, något ovanligt. Någon uttrycklig jämförelse med arbete och 
vardag görs dock inte av informanterna när de berättar om märkvärdiga och 
speciella upplevelser. Istället ligger fokus på det märkvärdiga och speciella som 
sådant. Semestern ges en särskildhet, och denna särskildhet uppskattades.  

Det fanns flera sätt semestern kunde vara märkvärdig och speciell på. Så 
här beskriver en då 22-årig sekreterare, Elisabet, en semester år 1940:  
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Min första semester var den mest händelserika och blev avgörande för 
resten av mitt liv. Jag träffade min blivande make, på ett egendomligt 
sätt.231  

 
De träffades av en slump, skriver hon, och tycke uppstod. Dagen efter träffades 
de igen. Utan att ha vetat om det i förväg hade de gemensamma bekanta som 
sammanförde dem. Det skedde med andra ord flera egendomliga och 
lyckosamma sammanträffanden, som Elisabet minns det.232  

Också andra, ibland nästintill overkliga händelser, kunde inträffa under 
semestrarna. Till exempel berättar Kristina som då var 22 år och arbetade som 
kontorist om hur hon och hennes kamrat under en cykelsemester år 1941 blev 
inbjudna att dricka te med Sveriges kronprins och kronprinsessa:  

 
Vi gick genom ett hav av blommor, de visade vad de planterat och sått. 
Sedan bjöd de oss på the. Då hade vår förlägenhet släppt, så vi kunde 
obesvärat tala med dem om deras dotter som var avspärrad på andra sidan 
sundet. När de sedan vinkade av oss så sa jag till [min kamrat] att: Vi tiger 
nog med det, för vi blir aldrig trodda, som lögnare stämplade. Nej, aldrig 
för en människa vi omtalade, att vi hos Sveriges kronprins och 
kronprinsessa druckit the.233  
 

Olle, en dåvarande folkskollärare minns i sitt frågelistsvar att han upptecknade 
gamla sagor under semestern år 1944. Dessa vann han sedan första pris i en 
tävling för. Också detta faller väl in i mönstret med märkvärdiga och speciella 
händelser.234 En annan informant, Kerstin, noterar det märkvärdiga i att kunna 
kasta snöbollar på varandra i juli, vilket hon och hennes man gjorde under en 
semesterresa år 1954.235 Gällande en annan semester, en bilrundresa tillsammans 
med maken i Skottland, skriver samma informant, Kerstin, att det…  
 

var mycket vackert och vi måste flera gånger stanna och bara sitta och titta 
ut över hedarna och bergen. Överallt såg vi gula får och en gång till och 
med skära236 
 

Det senare, att de såg skära får, ville dock hennes make inte erkänna när de kom 
hem eftersom ingen skulle tro dem, skriver Kerstin.  

Ibland får man som läsare intrycket av frågelistsvaren att sådant som 
faktiskt inte är riktigt realistiskt hände på semestern. Det här handlar förstås om 
en slags berättandets konvention. Man berättar det som anses värt att berätta, 
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och tar kanske till och med i lite extra för att det ska bli spännande, roligt och 
intressant för den som läser, som i fallet med fiskehistorier där fisken blir tyngre 
i minnet. Då blir förstås sådana märkvärdiga och speciella upplevelser något 
man gärna berättar om.  

Men det är inte hela förklaringen till att frågelistsvaren ser ut så här. Det 
ligger mer i det än så. Det handlar också om en särskild uppfattning rörande 
semestern. Jag tror att vi bland annat ska tolka det här som ett uttryck för den 
upprymdhet och närvaro i nuet informanterna kände under sina semestrar: de 
lade förmodligen märke till olika detaljer mer än i vardagen och noterade dessa 
på ett sätt de kanske inte riktigt skulle ha gjort i annars. Läs vad denna man 
skriver, en 28-årig lantbrukare som tillsammans med fiskekamrater var på väg 
till Norge i bil för en fiskesemester. På vägen dit tog de paus:  

 
Vi stannade bilen vid sidan av detta fantastiska snöberg, tog med oss 
kaffeutrustningen och klättrade i strålande sol upp på denna driva. Jag 
tänkte: ”I morgon är det den femtonde juli och jag fyller tjugonio år, och 
här sitter jag och dricker kaffe på en snödriva med ett underbart landskap 
runt i kring mig.”237  

 
Semestern kunde också ge tid och möjlighet till reflektion. Ulla beskriver till 
exempel återkomsten till föräldrahemmet som något speciellt och märkvärdigt. 
Inför föräldrarna upplevde hon sig som annorlunda när hon istället för att bo och 
leva där kom på besök, som yrkesverksam och med semesterrätt:  

 
Jag var ”vuxen” och hade anlänt med bussen och resväska. På något vis 
kände jag ett ansvar på mina axlar inför mina föräldrar.238 

 
Här markerade semestern en ny fas i livet. Det gäller även den unge (15 år) 
bruksarbetaren Sven som skriver att han var ”mäkta stolt” över att få eget rum 
på hotellet första natten.239 Ett typiskt exempel på något liknande ges av Elsa, då 
tvätterska och städerska, som skriver om sin allra första semester år 1939. När 
semesterlagen var nyinstiftad kunde semestern upplevas som något märkvärdigt 
och speciellt speciellt i sig:  

 
För oss tedde det sig helt overkligt att vara ledig en hel vecka och ändå få 
lön […] Allt för fort tog vår första semester slut, det är nog den jag minns 
tydligast och som jag också tycker var den skönaste och bästa. Det beror väl 
på att vi aldrig tidigare känt av någon fritid.240 
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Semestern var lite av en märkvärdighet i sig, ett avbrott i hela ens vanliga liv, 
och informanterna hade en särskilt stor öppenhet för det märkvärdiga och 
speciella under semestern. De noterade och uppskattade sådana händelser. Det är 
tydligt att beskrivningar av märkvärdiga och speciella händelser för 
informanterna låg relativt nära uppskattningen av kontrast gentemot vardagen, 
och att de två värdena, kontrast till vardagen å ena sidan och uppskattningen av 
märkvärdiga och speciella händelser å andra sidan, i viss mån kompletterar 
varandra.  

Men detta är inte allt. Uppskattningen av märkvärdiga och speciella 
händelser utgjorde inte enbart ett komplement till uppskattningen av kontrast 
gentemot vardagen. Beskrivningarna av märkvärdiga och speciella händelser 
innehåller också särdrag. De är i än högre grad än uppskattningen av kontrast 
knutna till resande. Det är relativt vanligt bland de kvinnor som svarar på 
frågelistan och som var arbetare att lyfta fram märkvärdiga och speciella 
upplevelser gällande den sista delperioden, år 1953-1959, men inte lika vanligt 
för tidigare perioder. Det hänger ihop med att arbetarkvinnorna relativt ofta 
beskriver resor för den senare perioden, däremot inte lika ofta för de tidigare 
perioderna, och det blir därför också vanligare att de lyfter fram sin uppskattning 
av det märkvärdiga och speciella. 

Sammanfattningsvis är det möjligt att tolka även beskrivningarna av 
märkvärdiga och speciella händelser som en uppskattning av kontrast till arbete 
och vardag, men med särskilt fokus på det speciella tillstånd det innebar att ha 
semester och att vara på resande fot eller vistas någon annanstans än i hemmet. 
Semestern förlänas en särskild karaktär i informanternas hågkomster. Den 
upplevdes som något märkvärdigt i sig, och dessutom hände det märkvärdiga 
saker då. Semestern gav tillfälle till andra slags upplevelser och erfarenheter, 
och dessa uppskattade verkligen informanterna. 

Hur otydliga gränser mellan arbete och fritid påverkade 
önskan om kontrast 

Kvinnor som uppskattade märkvärdiga och speciella händelser 
I materialet syns vissa gruppskillnader när det gäller uttryckta uppskattningar av 
kontrast till vardagen. Det är vanligare att män beskriver hur de uppskattade 
kontrasten till vardagen. Det gäller arbetarmän liksom män tillhöriga 
tjänstemannaskiktet. Kvinnor i dessa klasser redogör däremot inte riktigt lika 
ofta för att de uppskattade kontrast gentemot vardagen. Som ett tydligt mönster i 
materialet syns också att de grupper som i något mindre utsträckning beskriver 
en uppskattning av kontrast gentemot vardagen, nämligen arbetarkvinnor och 
tjänstemannakvinnor, istället i något högre utsträckning lyfte fram värdet av 
märkvärdiga och speciella händelser. Självklart följde inte alla individer just 
detta mönster och inte vid alla tillfällen. Vid en jämförelse mellan grupperna är 
detta ändå ett område där skillnader syns. 
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Förklaringen beror sannolikt på att gränserna mellan arbete och fritid i 
vardagslivet var mer diffusa för dessa kvinnor.  Vid en närmare titt på hur 
kvinnor och män tillhöriga tjänstemanna- och arbetargrupperna beskriver sina 
semestrar syns nämligen tydligt att gränserna för kvinnornas (främst men inte 
enbart hustrurnas) semestrar var långt mer otydliga än då det gällde männens 
semestrar. Detta syns på två sätt. För det första var det så att kvinnor, till 
skillnad mot män, både av sig själva och av andra kunde anses ha semester när 
de i formell mening inte hade det. Det andra är att en del av det som betraktades 
som kvinnors arbete, hushållsarbete och omvårdnad av barn, följde med dem in 
på semestern.  

I formell mening var det förstås endast den som hade en anställning som 
också hade semesterrättigheter. (Denna definition ges också i den utskickade 
frågelistan.)241 Det har dock inte hindrat mängder med kvinnor från att berätta 
om semestrar då det egentligen var deras make och inte de själva som i formell 
mening hade semester. (Också män skriver för övrigt om semestrar där det 
beskrivs som en självklarhet att hustrun hade semester när den formella 
semesterrätten gällde maken. Ingen man berättar dock att han hade semester när 
det egentligen var hans hustru som hade den formella semesterrätten.) Som en 
kvinna påpekar: ”Semester” har för henne nästan alltid inneburit faderns eller 
makens semester och inte…  

 
ledighet med bibehållen lön […] Men det är ju ett rent tekniskt resonemang 
om man som i båda familjerna lever sitt liv tillsammans och har en 
gemensam ekonomi.242  
 

Hennes uttalande representerar vad de flesta verkar ha tagit för givet, utan att 
ens kommentera det. Hemarbetande hustrur hade semester när maken hade det. 
Att familjer organiserade sin gemensamma semester på detta sätt är med tanke 
på omständigheterna inte särskilt konstigt. Min poäng här gäller istället vilken 
betydelse detta fick för hur semestern skulle komma att uppfattas av kvinnor och 
män. I realiteten behövde knappt något alls förändras för hustrur hade 
”semester”. Kvinnor blev till exempel oftast inte fria från hushållsgöromål och 
omsorg om barn under sina semestrar. Arbete och semester flöt samman och vad 
som var det ena och vad som var det andra var inte helt klart. Då är det förstås 
inte heller lika lätt att uttrycka uppskattning av kontrast gentemot vardagen. 

Många kvinnor beskriver hushållssysslor och omvårdnad av barn som en 
del av vad de gjorde och upplevde under semestern. Detta bör i sin tur ha 
inneburit att de inte upplevde så stark kontrast gentemot sin vanliga vardag. 
Oftast beskrivs dessa sysslor varken positivt eller negativt av vare sig kvinnor 
eller män. Denna arbetsfördelning ger intryck av att ha setts som en självklarhet. 
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Några kvinnor skriver dock att de ibland önskade mer kontrast än de i realiteten 
fick.  

Det var inte enbart hemmafruar, alltså hustrur som helt och hållet arbetade i 
hemmet, som berättade att hushållsgöromål följde med dem in på semestern. Det 
kunde även gälla förvärvsarbetande hustrur. Lisa, som arbetade som 
hemsömmerska, berättar angående hennes och familjens campingsemester år 
1951 att det var primitivt och att det hände att hon ”tänkte att de skulle vart 
skönt att slippa laga mat nån dag.” Hon var då iväg med sin make och sin dotter 
på elva år.243 

Ytterligare ett exempel, sett ur perspektivet hos den hustru som faktiskt 
slapp lite hushållsarbete under semestern, gäller Anna, en dåvarande kontorist 
med make och en elvaårig dotter. Hon skriver att det kunde vara skönt att slippa 
hushållsarbete under semestern. Att bo på pensionat kunde vara ett sätt att på 
semestern slippa en del hushållsarbete. Anna berättar om två semestrar år 1956 
och 1957 då familjen bodde på pensionat:  

 
det var skönt för mig som förutom mitt arbete även hade hushållet att sköta, 
även om min man och även dottern hjälpte mig efter förmåga.244  
 

Det händer också att kvinnor som inte själva levde i en familjerelation vid den 
här tiden skriver om hushållsarbete hos sin ursprungsfamilj eller hos släktingar. 
Ingrid som arbetade som kokerska minns åren 1938-1948, då hon åkte till sin 
gamla mor och sina tre ogifta bröder på semestrarna:  

 
Det var alltid utstakat vad som skulle uträttas hemma hos mor och bröder 
under min semester. Jag kunde ej som de flesta av mina kamrater resa bort 
på någon annan ort för nöje skull [...] Jag skulle tvätta, byka, städa, skura, 
pr[e]ssa och stryka kläder. Var det bärtid skulle jag plocka bär och sylta och 
safta. Fick vara behjälplig med en del trädgårdsarbete och mycket mera.245 
 

Den tolkning som jag gör här av varför kvinnor och män skiljer sig något åt i 
sina preferenser är att det inte var möjligt för arbetar- och tjänstemannahustrur 
att i lika stor utsträckning som andra grupper uppleva en tydlig kontrast 
gentemot vardagen, och det är detta som visar sig i resultaten. Det var ju möjligt 
att uppleva något märkvärdigt och speciellt under semestern utan att gränserna 
gentemot arbetet i vardagslivet behövde vara så skarpa. 

Lantbrukare och egenföretagares situation 
Vad gäller lantbrukarna och egenföretagarna, kvinnorna liksom männen, lyfter 
de ofta fram uppskattningen av kontrast gentemot vardagen. Lantbrukarna, både 
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kvinnorna och männen, skriver dock om rätt få semestrar totalt. Ett mönster när 
det gäller denna grupp är istället – vilket redan påpekats – att väldigt många av 
dem inte hade möjlighet alls att få semester eller fick det mycket lite. Det gäller 
till exempel Karin, som tidigare citerats angående en Stockholmsresa med besök 
på Dramaten. Den semestern var den enda hon fick under perioden år 1939-
1959, minns hon. Detta var vanligt bland lantbrukare. De berättar ofta att de fick 
bara någon eller några semestrar under perioden. Många är också de som 
berättar att de inte fick någon semester alls. Då excerperingen av frågelistsvaren 
gjordes var detta det vanligaste skälet till att en informants svar inte tas med. 
Bland just lantbrukare var detta relativt vanligt.246 

Karl arbetade på sina föräldrars lantbruk i kombination med att han utförde 
en del skogsarbete åren 1938-1950. Sedan blev han egenföretagare med egen 
grävmaskin, som han skriver i sitt svar. När han sammanfattar sina semestrar 
skriver han vidare att han måste åka bort för att kunna koppla av. ”Är jag 
hemma, har jag händerna fulla varje dag och kan inte komma mig för att ta 
ledigt.” Den här perioden hade Karl egentligen inte någon semester, enligt vad 
han minns, eftersom han arbetade på somrarna. På hösten tog han dock ledigt för 
älgjakten varje år. Det var inte pengar som var problemet, fortsätter han, och 
påpekar att han alltid haft en sparad slant på banken i reserv.247 

Varken lantbrukare eller egenföretagare hade semester i formell mening. 
Många av dem tyckte inte heller att de kunde ta ledigt ändå. Antingen tillät inte 
ekonomin det eller så hade de inte möjlighet att komma iväg några längre 
stunder. Lantbrukare kunde till exempel inte lämna åkrar och djur utan tillsyn. 
Djuren krävde omvårdnad flera gånger om dagen. Och stannade de hemma… ja, 
då stod de ju mitt i sitt arbete, precis så som Karl minns att det var. För dessa 
grupper var en resa ett krav för att det överhuvudtaget skulle kännas som att de 
hade semester. 

När lantbrukare och företagare ändå tog sig semester verkar denna ha 
inneburit en ganska hög grad av kontrast för både kvinnor och män, mycket 
beroende på att de då så gott som alltid åkte iväg någonstans. Bland 
lantbrukarhustrurna var det flera som enbart åkte på semester då de hade 
möjlighet att få semester via en organisation eller ett semesterhem. Då reste de 
utan make och barn och i det uttalade syftet att inte ägna sig åt hushållsarbete.   

Slutsatsen är att gränserna mellan arbete och semester, liksom mellan 
arbete och vardag var otydliga för vissa grupper, och att detta smittade av sig på 
semestern, men att preferensen för omväxling och kontrast var gemensam för 
alla grupper. 

                                         
246 Längre fram i tiden infördes en avbytartjänst för att möjliggöra för lantbrukare att kunna 
åka bort medan en avbytare skötte gården. Någon sådan fanns dock inte undersökningsåren 
1938-1959, vilket också påpekas i en del frågelistsvar, till exempel KU-nr 7902, 8972 och 
9256, Nm 203, NMA. 
247 KU-nr 7040, Nm 203, NMA. 
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Sammanfattande kommentar angående preferensen för 
kontrast 
I det här kapitlet har jag visat att de semesterfirande informanterna i mycket hög 
grad eftersträvade en kontrast. Ytterligare ett bevis på att semestern i 
informanternas medvetande stod för omväxling och variation utgör det faktum 
att man gärna varierade sina semestrar över tid. Visserligen är det just 
variationen meddelarna i frågelistan uppmuntras att berätta om. Det är därför 
inte så konstigt att föränderligheten också syns i svaren, men samtidigt var 
verkligen variationen ett faktum. En övervägande majoritet av informanterna 
hann med att semestra på flera olika sätt åren 1938-1959. Det var inte så 
ovanligt att meddelaren semestrade på liknande sätt under en period av några år, 
men mycket få meddelare semestrade på samma sätt under hela 
undersökningsperioden. Många verkar istället ha uppskattat att pröva på olika 
sätt att semestra. Även detta visar, menar jag, hur uppskattad kontrasten faktiskt 
var. 

Jag har i de föregående avsnitten visat att preferensen för omväxling och 
kontrast inte enbart kan relateras till arbetet utan snarare till hela vardagslivet. 
Informanterna uppskattade kontrast till hela vardagslivet. Resultaten bryter på 
detta sätt mot tidigare forskning, där man främst fokuserat på relationen 
semester – arbete och hur denna kan ha sett ut. Att övrigt vardagsliv hade stor 
betydelse för hur informanterna skulle uppfatta semestern har däremot inte 
uppmärksammats. (En utförligare redogörelse samt diskussion kring den tidigare 
forskningen gavs i kapitel 1, avsnitten Nya uppfattningar rörande semester, 
natur och familj samt Relationen semester – arbete.) 

De olika möjliga relationer Kelly ställde upp mellan fritid – arbete och som 
jag i inledningen menade skulle kunna vara användbara för semester, nämligen 
kontrast, likhet, nollsamband eller ömsesidigt samband, gällde alla relationen till 
just arbetet.248 Dessa relationer är fortfarande användbara, men relationen 
behöver göras om till att gälla semestern i relation till hela vardagslivet. Med 
grund i de resultat som kommit fram här kan man då dra slutsatsen att det i 
väldigt hög grad var en kontrastrelation till vardagen som eftersträvades av de 
semesterfirande informanterna.  

Sociologen Dumazedier har beskrivit fritiden som något som står i relation 
till alla livets måste-sysslor, arbete och även andra sysslor som måste göras. Kan 
den semestersyn som kommer till uttryck här ligga mer i linje med det synsättet? 
Nej, det skulle jag säga att den egentligen inte gör. Informanterna gör inte någon 
skillnad på olika områden i vardagslivet. De ville ha kontrast till så gott som allt, 
inte enbart sysslor av måste-karaktär.  

I de föregående kapitel 4 och 5 har jag visat att de önskade kontrast både 
till vardagens naturupplevelser och sociala liv. Den natur som uppskattades 
under semestern var den som fanns någon annanstans. Detsamma gällde de 

                                         
248 Kelly, 1983, s.42-43. 
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sociala kontakterna. Det var de sociala relationer som inte upprätthölls till 
vardags som de semesterfirande informanterna uppskattade att ta del av under 
semestern. Som jag har visat i det här kapitlet kunde informanterna också 
uppskatta kontrast till vardagens socioekonomiska förhållanden (avsnittet 
Betydelsen av klass och önskan att slippa vardagens sociala och ekonomiska 
omständigheter). Längre fram i det här kapitlet, under rubriken Synen på vila, 
kommer jag visa att även preferenserna gällande vila kan knytas till denna 
övergripande uppskattning av kontrast. 

Sett i förhållande till Löfgrens forskning gällande övergripande synsätt på 
relationen semester – arbete och att semestern skulle stå i motsats till och 
kompensera för arbetet kan detsamma sägas gälla som sagts gällande Kellys 
forskning.249 Semestern ställdes inte i relation till arbetet, utan i kontrast till hela 
vardagslivet. Vad som är viktigt att påpeka är dock att den kompenserande 
funktion Löfgren tillmätte både naturen och familjelivet inte riktigt finns med i 
informanternas uppfattningar. Informanternas uppfattningar gällande natur och 
social samvaro skiljer sig även på detta sätt från de som antas ha gällt av 
Löfgren. 

När det gäller naturen har jag i kapitel 4 visat att det visserligen fanns en 
mindre grupp informanter som verkligen uppskattade naturen i egenskap av att 
vara kontrast till och kompensation för det moderna vardagslivet. De flesta 
informanter verkade dock inte sätta sådana egenskaper främst hos naturen, 
snarare låg deras naturumgänge på ett mer lättsamt plan. Naturen uppskattades 
främst som en arena för lättsam rekreation och sightseeing. Viktigast av allt var 
att få åka iväg någon annanstans på semestern. Det var alltså främst den natur 
man inte upplevde till vardags som uppskattades, snarare än naturen som sådan. 
Vad gäller det sociala umgänget har jag visat att det inte var familjeumgänge 
som främst eftersträvades. Familjen spelade stor roll för semestrarnas 
utformning, men det mest uppskattade semesterumgänget utgjordes av nya 
sociala möten. 

Dessutom är det så att den mindre grupp av informanter som ändå 
uppskattade familjen i egenskap av att utgöra en kontrast beskriver denna som 
en kontrast till hela vardagslivet, inte bara förvärvsarbetet. Det gällde till 
exempel Gunnar som citerades i kapitel 4 gällande familjens stugsemestrar i 
naturen och som menade att stugsemestrarna gav möjlighet till ett 
familjeumgänge det inte fanns möjlighet till i vardagen.250 Detsamma gäller Rolf 
som citerades i kapitel 5 med anledning av att han tyckte ”det var festligt” då 
alla var hemma under dagen.251 Den beskrivning som överlag kommer till 
uttryck i frågelistsvaren är alltså inte att familjen tillsammans med semesterlivet 

                                         
249 Löfgren, 1979, s.19-130. 
250 KU-nr 8735:1950-1959, Nm 203, NMA. 
251 KU-nr 7604:1939-1947. Nm 203, NMA. 
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utgjorde kontraster till arbetslivet. Snarare var det så att semestern uppfattades 
som en kontrast till både arbetsliv och familjeliv.  

Det är intressant att sätta resultaten i relation till den diskussion om genus 
och problemen med hur arbete definieras som jag förde i kapitel 1 under just 
rubriken Genus. Med tanke på att informanterna inte så specifikt skiljde ut 
förvärvsarbete från annan vardag blir bilden än annan än den tidigare antagna. 
Här har jag tydligt visat att både kvinnor och män uppskattade kontrasten till 
vardagslivet. I den meningen skiljde sig inte deras uppfattningar särskilt mycket 
från varandra. Olika typer av arbete, förvärvsarbete, hushållsarbete med mera, 
fördes av informanterna ihop i samma säck. Och allt detta arbete ville de ha 
kontrast till under semestern. Däremot var det ju så att hushålls- och 
omvårdnassysslor kunde följa med hustrur även då de reste iväg någonstans på 
semestern, och på så sätt lyckades de inte alltid helt och fullt få den eftersträvade 
kontrasten. I viss mån gick det dock, och det som då skiljde sig från vardagen, 
som märkvärdiga och speciella händelser, uppskattades. 

Avslutningsvis vill jag göra ytterligare några reflektioner kring den 
eftersträvade kontrasten. Att informanterna ville att semestern skulle kontrastera 
till deras vardagliga liv kan tolkas som att semestern av informanterna 
värderades som en alldeles särskild tid, skild från både arbetslivets tid och 
övriga vardagens tid. Semestern skulle kontrastera till och kompensera för hela 
vardagslivet. På så sätt kan semestern ses som ett nytt och väldigt modernt 
fenomen. Den innebar en ännu starkare uppsplittring mellan olika ”tider” och 
områden i människors liv: arbetstid – övrig vardagstid/fritid – semester.  

Att den omväxling som söktes under semestern bestod av en nästan total 
paus från det vardagliga betyder samtidigt att semesterns kontrast inte kan ha 
haft så stor direkt betydelse för flera förmodligen mycket viktiga områden i 
människors liv, eftersom dessa ju var en del av vardagen. Det gäller då sådant 
som familj och andra nära relationer, arbete, identitet, mening med livet och 
andra mer existentiellt präglade värden i människors liv. Förmodligen var det 
vardagen, både där hemma och på arbetet, som skapade meningsfullhet i 
informanternas liv. En sådan funktion verkar alltså inte semestern primärt ha 
fyllt.  

Däremot kunde pausen som semestern utgjorde förstås möjliggöra 
reflektioner kring de vardagliga sammanhangen, just genom att vara en paus 
från dessa. Det händer också att till exempel reflektioner över den egna 
identiteten finns med i frågelistsvarens beskrivningar, mer eller mindre uttalat. 
Det har inte utretts närmare här, men sannolikt kan man med fog hävda att flera 
av de sociala möten informanterna beskrev och som har redogjorts för i kapitel 5 
tillsammans med annat också innebar en spegling, eller ett slags pågående 
samtal, kring den egna identiteten. Detta gäller förmodligen också flera av de 
upplevelser som beskrevs under rubriken Märkvärdiga och speciella händelser i 
det här kapitlet, som att känna sig vuxen eller plötsligt, liksom utifrån se sig 
själv fylla år, omgiven av ett vackert landskap.  
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Det är också viktigt att uppmärksamma att resultaten samtidigt visar att det 
inte helt och hållet var en total kontrast som eftersträvades. Det fanns en gräns 
för hur icke-vardagliga förhållandena fick bli. I kapitel 5 gällande det sociala 
umgänget visades att informanterna ville möta människor de inte kände, men 
samtidigt främst sökte sådana kontakter de ändå på något sätt kunde relatera till, 
genom att till exempel ha turistandet/semesterfirandet gemensamt. Språket 
spelade också roll för umgänget, och förmodligen förhöll sig mycket av 
umgänget inom de gränser som klasstillhörigheten utgjorde, även om dessa 
gränser ibland också överskreds.  

Det är intressant att relatera resultaten till de två semester-/turistkategorier 
Löfgren för fram i studien On Holiday, och som också diskuterades i kapitel 1, 
under rubriken Vila och avkoppling. Dessa två kategorier sammanfattade 
Löfgren i uppmaningarna Se allt! och Komma bort från allt!252 Resultaten här 
stämmer överrens med båda dessa uppmaningar. Kontrast till vardagslivet var 
möjlig och eftersträvad vilket av förhållningssätten informanterna än valde. I 
nästföljande avsnitt, Synen på vila, kommer jag att utförligare redogöra för 
informanternas uppfattningar då det gällde vila, alltså huruvida de ville komma 
bort från allt. I avsnitten därpå, vilka sammanfattas under huvudrubriken 
Resfeber, analyseras informanternas önskemål då det gällde att se allt. 

SYNEN PÅ VILA 

 
Vilken uppfattning hade då informanterna när det gäller vila? I kapitel 1, i 
avsnittet Vila och avkoppling, togs upp att vila på semestern skulle ha kunnat 
uppskattas genom att utgöra en kontrast till arbetet. Detta bör ha gällt även om 
meddelarna ville ha kontrast till sina vardagsliv och inte bara till sina arbetsliv. I 
inledningen visades dock även att annan forskning möjligen problematiserar det 
antagandet. Det kan ha funnits ett moraliskt laddat negativt förhållningssätt 
gentemot vila. I sådana fall skulle förstås inte vilan ha setts som en uppskattad 
kontrast gentemot vare sig arbete eller övrig vardag. 

Här ska jag fördjupa mig i hur informanterna själva såg på vilan. Det går 
direkt att konstatera att de uppskattade möjligheten att få vila och koppla av 
under sin semester. I tabell 1 i kapitel 3 har visats att vila var en av de företeelser 
meddelare uppskattade och önskade gällande flest semestrar. Informanterna 
skriver om hur de upplevde skön och avslappnande vila. Preferensen för vila 
syns till exempel i uttryck som: ”det blev en underbar och vilsam semester”253 
och ”Vi jäktade oss aldrig fram.”254 Eller som i det här negativt färgade citatet 

                                         
252 Löfgren, 1999, s.9 och 109. 
253 KU-nr 7043:1949, Nm 203, NMA. 
254 KU-nr 7049:1938-1948, Nm 203, NMA. 
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som ändå visar att vila var eftersträvat: ”Någon vila och rofylld semester blev 
det då inte.”255 Året var 1940 och den då 39-åriga sjuksköterskan Britta som 
skriver detta hade rest till hemorten för att besöka en bror, men där var en 
hemvärnspatrull förlagd, vakter kom och gick dygnet runt och det blev enligt 
henne svårt att få vila och ro.  

Det är också tydligt i svaren att vilan uppskattades genom att utgöra en 
kontrast till vardagen. ”Det var en avkoppling i vardagstillvaron” skriver Lars 
som år 1952 hade sitt arbetade i en gruva. Han var då 39 år och på semestern 
åkte han tillsammans med sin hustru och sin yngsta son, fem år gammal, iväg för 
att besöka släktingar i andra delar av landet.256 Uppskattningen av vila som en 
kontrast till vardagen syns även i ett kort citat som: ”skönt att få sova på 
morgnarna en helt vanlig dag”.257 

Vilan uppskattades alltså. Den var både behövlig och önskad. Men vilan 
beskrivs vanligen inte så utförligt, färgstarkt eller ordrikt i frågelistsvaren. Det 
syns i de citatexempel som getts här, och dessa är representativa även för andra 
svar. Med några få ord visar meddelarna att vila och avkoppling förväntades och 
uppskattades. Astrid, som samma år förlorat sin make, skriver till exempel om 
semestern: ”Förväntningarna var att komma ifrån litet och kanske kunna vila, 
träffa andra människor och glömma sorgen en liten stund.”258  

När man studerar informanternas förhållningssätt till vila närmare är det 
tydligt att vila under semestern inte ansågs räcka i sig självt för att göra en 
semester bra. Flera av citaten ovan är talande exempel på detta. Total 
avkoppling under en hel semester var inte vad som önskades, enligt 
beskrivningarna. När man tänker på vila och avkoppling är det lätt att få en bild 
av någon som ligger i en hängmatta hela semestern och knappt ens orkar vända 
bladet i den bok eller tidning som vilar mot bröstet. Så beskrivs vila inte i 
frågelistsvaren. Vila skulle kombineras med annat för att vara bra. Som 
avslutning på ett långt svar där han berättat om flera semestrar, vilka inneburit 
resor och upplevelser, skriver Nils:  

 
I vår kolonistuga har vi på väggen en vepa där vi satt upp vimplar och 
märken från våra resor. En bekant som gästade oss i somras frågade om vi 
tyckte att vi fått valuta för alla pengar vi lagt ut på dessa många resor. Men 
jag svarade att det tyckte jag absolut. Jag tycker att livet varit fattigare om 
vi inte fått göra dessa resor. Men vi människor är så olika funtade. Många 
andra tycker att semester hemma är den verkliga vilan och avkopplingen.259 
 

                                         
255 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
256 KU-nr 7068, Nm 203, NMA. 
257 KU-nr 7189:1938, Nm 203, NMA. 
258 KU-nr 7056:1943, Nm 203, NMA. 
259 KU-nr 7097, Nm 203, NMA. 
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I citatet ovan syns att Nils såg det som en självklarhet att en bra semester skulle 
innebära vila och avkoppling. Där syns dessutom att han tyckte att avkoppling 
bäst kunde nås med en resa. Uppfattningen att resor och vistelser på annan plats 
gav avkoppling delade Nils, sin egen tro till trots, med många andra meddelare. 
Ännu ett kort citat får exemplifiera detta: ”Vi hade det skönt och vilsamt och 
träffade trevliga människor och reste hem nöjda”260 

Vilan kunde följaktligen många gånger finnas i det lilla i en annars mer 
aktivt inriktad semester. Dagmar som cyklade till släktingar där hon sedan 
vistades under återstoden av semestern år 1938 då hon var 34 år gammal minns 
att hon tog tåget hem ”för att vara utvilad tills arbetet och allvaret började”.261 
Hon hade startat ett hem för psykiskt sjuka och arbetet var mycket krävande, 
skriver hon. Att ha med sig enkla och lättvättade kläder kunde också vara ett sätt 
att se till att man fick avkoppling under semestern. Så här uttrycks det av Ingrid, 
en kokerska som under åren 1949-1959 förutom att hjälpa en ogift bror med 
hushållsarbete också tillbringade sina semestrar tillsammans med vänner 
antingen i hyrd stuga eller på semesterhem (hon var dessa år mellan 48 och 58 
år):  

 
När jag reste på semester tog jag med mig minsta möjliga kläder och de 
skulle vara enkla, lättvättade och helst inte fordra så mycket strykning och 
pressning.262 
 

Meddelarna ställde alltså inte vila i motsättning till aktivitet, tvärtom, de 
upplevde gärna båda formerna under sina semestrar. Vila samsades med 
aktivitet och upplevelser, enligt deras beskrivningar. Mycket få, knappt några, 
helt viloinriktade semestrar beskrivs i frågelistsvaren. 

Detta skulle kunna tyda på en negativ syn på vila. De fostrande tendenser 
som fanns i tiden och som gick ut på att vila var något negativt kan alltså även 
ha omfattats av informanterna. Tolkningen är då att vila visserligen önskades, 
men inte sågs som helt accepterat. Detta hanterade informanterna genom att 
kombinera vila med aktivitet. Då kunde man inte beskyllas för att ha varit lat 
under semestern.  

I vilken utsträckning det verkligen var så är dock svårt att säga. Precis som 
jag har argumenterat för tidigare fanns möjlighet att beskriva även företeelser 
som hade en negativ laddning i svaren. Rimligen borde det ha funnits möjlighet 
att skriva om helt viloinriktade semestrar trots att dessa kanske inte utgjorde 
norm för hur semestern skulle se ut. Informanterna hade möjlighet och ombads 
dessutom uttryckligen att berätta om olika typer av semestrar. Därför borde även 
en del stillsamma vilosemestrar ha kommit med i frågelistsvaren om dessa hade 
varit eftersträvade. 

                                         
260 KU-nr 7606:1956, Nm 203, NMA. 
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Det kan också helt enkelt ha varit så att vila, liksom naturupplevelse av 
många informanter sågs som en självklar och inte så märkvärdig händelse under 
semestern och att meddelarna faktiskt också önskade sig mer aktiva upplevelser 
under semestern. Det går nämligen inte att se några tydliga tecken på att vila på 
semestern uppfattades negativt i frågelistsvaren. Och vila beskrivs positivt när 
den upplevdes tillsammans med aktiva upplevelser. Önskemålet om vila kan 
också lätt knytas till önskemålet om kontrast till vardagslivet. Vila tyckte 
meddelarna att de fick genom att göra något annat än det vanliga på semestern. 

Skillnader mellan kvinnor och män i upplevelsen av vila 
Det är vanligare i svaren att män lyfter fram att de uppskattade vila och 
avkoppling än att kvinnor gör det. Detta gäller inom alla grupper, arbetare, 
lantbrukare och företagare samt tjänstemannagruppen. Störst är skillnaden i 
tjänstemannagruppen, där kvinnor uttrycker en mycket svag uppskattning av 
avkoppling och vila. Jag tror att skälet till detta är detsamma som har diskuterats 
i det föregående avsnittet rörande kontrast. Kvinnor hade i mindre utsträckning 
än män möjlighet att få kontrast under semestern, eftersom deras arbete fanns i 
hemmet och dessutom kunde följa med dem om de åkte iväg någonstans. Av 
samma skäl fick hustrurna inte heller lika lätt vila och avkoppling under 
semestern. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att både kvinnor och män ville ha vila 
under sin semester, men att kvinnor, särskilt hemarbetande hustrur upplevde att 
de hade svårare att få det. I det följande ska detta exemplifieras. Hustrur och 
husmödrar uttrycker nämligen relativt ofta att det är just hushållsarbete och 
barnomsorg de behövde slippa för att få vila och avkoppling. Andra grupper gör 
det inte. Om sin semester på husmodersemesterhem år 1948 skriver Birgit, en 
dåvarande 39-årig lanthusmor: 

 
Och nu hade vi lämnat vardagen bakom oss. Vi skulle inte tänka på dom 
därhemma vi kunde ju inget göra vi var ju så långt borta. [...] Vad härligt att 
få gå [till] dukat bord, bra mat, trevligt värdfolk som gjorde allt för att vi 
skulle trivas och ha det bra [...] Vad skönt att inte behöva bekymra sig för 
mat och disk.263 
 

En då 47-årig hemmafru, Ines, gift med en tjänsteman och mor till fem barn 
beskriver familjens semester i England år 1958. Familjen hyrde ett hus där under 
sju veckor. Ines minns utflykter, sightseeing, sol och bad samt umgänge. Hon 
minns också livet i huset: 
 

För övrigt tillbringade vi dagarna precis som hemma. Barnen (utom 
lillpojken) hade varsin dag, då de ansvarade för frukost och kvällsmål 
(middagen skötte jag) samt diskade och gjorde snyggt efter sig. Inköp till 
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dessa mål ingick också i arbetet. Dessutom fick de hålla ordning i sina rum. 
Så jag hade verkligen semester.264 

 
Kerstin, en då 40-årig hemmafru (maken var avdelningschef på ett fraktföretag) 
och mor till två barn, 7 och 9 år gamla, skriver gällande en kryssning på en 
lastbåt runt Östersjön som familjen gjorde år 1957:  
 

En underbar resa […] Där var många av befälet ombord som hade sina 
familjer med och de flesta hade barn i våra barns åldrar så barnen hade 
verkligen roligt. För oss var det också en mycket trevlig och avkopplande 
resa med den underbara goda båtmaten.265 

 
Ytterligare ett exempel ges slutligen av lantarbetarhustrun Selma (maken var 
lantarbetare). Hon skriver om sina semestrar år 1950 och 1951. Hon var då 54 
och 55 år och hade två större barn, i vilken ålder skriver hon inte. I 
lantarbetarhustruns sysslor ingick hushållsarbete i hemmet, barnomsorg samt 
även visst mått av lantarbete: ”Vi hade varsitt potatis- grönsaksland, ett antal 
höns, kycklingar, kaniner, gris.”266 Gällande år 1950 och 1951 skriver Selma:  

 
De första åren […] när […] det var så nytt för oss att våra män fick en 
semestermånad, tyckte allt vi lantarbetarhustrur att denna månad 
sannerligen inte blev några lata, loja dar för oss. Vi knota nog lite på våra 
gubbar. Då kom dom på idén att vi fruar skulle få en vecka – ja, kanske 14 
dar ledigt i aug. – sedan deras semestermånad var slut. Man och barn skulle 
klara av det hemma och vi fruar skulle få fara till arbetarkvinnornas 
semesterhem utanför Norrköping.267  
 

Detta gjorde hon två år i rad, berättar hon, men sedan slutade hon. Semestrarna 
gav inte den efterlängtade vilan:  
 

Vi jobba dubbelt innan vi for, laga extra mat bland annat. När vi kom hem 
(visserligen efter lata, loja dar) hade vi även då dubbelt jobb hemma att ta 
itu med.268 
 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vila och avkoppling var ett uppskattat 
inslag i semestern, åtminstone när vilan var en del i ett större komplex av 
semesteraktiviteter. Det var dock svårare för kvinnor, särskilt hustrur, än män att 
verkligen få den efterlängtade vilan, eftersom en del av deras arbete vanligen 
följde med dem in på semestern. Jag kan också konstatera att omväxling 
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gentemot arbete och vardag ofta sågs som en förutsättning för att informanten 
skulle få vila och avkoppling.  

RESFEBER 

En önskan att resa iväg 
Resultaten, både de som har tagits fram i detta och i föregående kapitel, kan så 
här långt sammanfattas med att informanterna på många olika sätt gav uttryck 
för en önskan att komma iväg och få omväxling till sina vardagsliv under 
semestern. Informanterna ville träffa nya människor de inte träffat förr, de ville 
komma ut och se annorlunda natur och de ville få kontrast till och avkoppling 
från det som var deras vanliga, vardagliga liv. Allt detta fick de genom att resa 
iväg på semestern. Faktum är att det endast var genom att resa iväg någonstans 
meddelarna fullt ut kunde få den önskade omväxlingen.  

Att det var uppskattat att resa syns också i det faktum att resan var en av de 
företeelser informanterna ofta knöt sin uppskattning och sina önskemål till. 
Detta syns i tabell 1 i kapitel 3. Resan var, visas det där, den näst mest 
uppskattade företeelsen. De positiva uttrycken knutna till att resa iväg kan till 
exempel se ut så här: ”det var en underbar resa”269, ”vi njöt av att vara borta”270, 
”Det blev 32 underbara år, med resor överallt i Sverige”271 och ”Mina 
förväntningar infriades till fullo. Jag fick uppleva underbar natur, gästvänliga 
människor och jag hade gripits av en obotlig resfeber.”272 

I tabell 1 i kapitel 3 syns även att sevärdheter och sightseeing var relativt 
uppskattat. Att se nya platser och miljöer var så gott som helt och hållet en 
företeelse som hörde resandet till. Visserligen är det möjligt att tänka sig 
sightseeing i samband med kortare utflykter i hemtrakten, som turist på 
hemmaplan så att säga, men så såg inte informanternas sightseeing ut.  Den 
sightseeing och de sevärdheter de skriver om upplevde de utan undantag i 
samband med sina resor.  

Som kan anas i citaten ovan gavs möjligheten att resa iväg ett eget värde, 
vart man än reste och hur det än gick. Ett mycket tydligt exempel på det ska ges. 
Här citeras en informant, Olof, gällande en semester han inte tyckte var något 
särskilt. Han hade inte heller haft några direkta förväntningar på resan, skriver 
han. Att kunna resa var dock ändå positivt: 

  

                                         
269 KU-nr 7034:1958, Nm 203, NMA. 
270 KU-nr 7189:1951, Nm 203, NMA. 
271 KU-nr 10250, år 1945 och framåt, Nm 203, NMA. 
272 KU-nr 7041:1952, Nm 203, NMA. 



 
 

110 

Därmed var min första semesterresa fullbordad. I och för sig hade den inte 
givit mig några märkligare upplevelser, och ur den synpunkten var den en 
av de minst lyckade eller kanske rent av den minst lyckade jag någonsin 
företagit. Men å andra sidan hade jag inte gjort mig några förväntningar 
just, och jag kan nog säga att de lågt ställda förväntningarna något så när 
infriades. Bara det att mitt under brinnande krig kunna göra en semesterresa 
var ju något att vara tacksam för.273 

 
Eller som i det här citatet: ”Jag har varit lycklig nog att få resa ganska 
mycket.”274 Att resa iväg sågs – det är tydligt – som ett mål för mångas 
semestrar under perioden. Det är framförallt resorna och vistelserna på annan 
plats meddelarna skriver om i frågelistsvaren. Hemmavistelser finns där. Det 
berättas om dem också, men inte alls i samma utsträckning. Att resorna är 
överrepresenterade i svaren jämfört med hemmavistelser kan, precis som 
påpekades i kapitel 2 (i avsnittet Semestern), ses som ett tecken på att dessa var 
både uppskattade och önskade. Något som ytterligare talar för detta är att resor 
och bortavistelser beskrivs med starkast entusiasm i frågelistsvaren. Medan en 
hemmasemester nämns med några få ord kan en utlandsresa ofta uppta flera 
sidor.  

Kan det vara så att detta är en 1970-talsuppfattning, som påverkat hur 
informanterna beskrivit sina semestrar när de skickat in sina frågelistsvar snarare 
än när de upplevde sina semestrar? (Se en inledande diskussion av detta 
källkritiska problem i kapitel 2, avsnittet Sammanblandning av nu och då.) Min 
bedömning är att det inte är så. Det är nämligen tydligt i svaren att resa var 
uppskattat redan vid den tid svaren gäller. I de följande två avsnitten (Att se 
världen med egna ögon och Förhandskännedom ökade intresset) ska 
meddelarnas uppfattningar gällande resa tas upp och analyseras ytterligare. Det 
kommer då bli tydligt att den entusiasm de beskriver också fanns i stunden, där 
på plats när deras semester inföll. 

Det finns dessutom ytterligare skäl till varför denna slutsats ska dras. 
Tidigare, i kapitel 4, då naturpreferenser analyserades, påpekades att det inte 
alltid verkade vara just naturen som drog när informanterna gav sig ut på fjäll-, 
cykel- och tältsemestrar. Det är tydligt att önskan att resa iväg, liksom en önskan 
om omväxling och kontrast kan ha varit vad som styrde, snarare än en önskan att 
komma ut just i naturen. De som åkte på fjäll-, cykel- och tältsemestrar 
beskriver också resandet i samma positiva ordalag som andra informanter som 
for iväg någonstans på semestern.  

När det sociala önskemålet studerades närmare i kapitel 5 visade jag att 
önskemålet nästan enbart gällde människor informanterna mötte då de reste eller 
vistades på annan plats än i hemmet. Dessutom var, som jag också har 
konstaterat i det här kapitlet, resan en nästan nödvändig förutsättning för att 
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informanten skulle få den kontrast till sitt vardagsliv hon så gärna ville ha under 
semestern.  

Min slutsats av innehåll och beskrivningar i frågelistsvaren är därmed att 
resor och omväxling var mycket eftersträvade företeelser i semesterlivet redan 
under perioden 1938-1959. Detta har inte uppmärksammats i den tidigare 
forskningen. Gällande nutida förhållanden finns en lång rad studier som 
behandlar resande och turism. Två arbeten som haft mycket stort inflytande är 
de av MacCannel och Urry.275 Eftersom dessa och övriga rese- och turismstudier 
är inriktade på modern tid har de inte varit användbara här i undersökningen. Jag 
kan konstatera att resandets betydelse gällande den här perioden inte har 
uppmärksammats i någon nämnvärd utsträckning i den tidigare forskningen. Att 
det redan då sågs som så betydelsefullt är därmed ett nytt resultat den här 
licentiatuppsatsen kan bidra med. 

Informanternas beskrivningar kan kopplas till de två idealtyper för 
semestrandet Orvar Löfgren lyfter fram, Komma bort från allt! och Se allt! Båda 
formerna innebar ofta en resa. De stod dock inte i motsättning till varandra och 
representerade inte heller olika semestrar för informanterna. Snarare knöts de 
många gånger till en och samma semester. Kanske bör man därför inte prata om 
två idealtyper, utan snarare om två aspekter av en och samma sorts semester. 
Resa och omväxling innebar för informanterna både att de kunde komma bort 
från allt och att de kunde se allt.276 

Uppskattningen av att få resa och se nya platser och miljöer var särskilt 
stark hos tjänstemän och lantbrukare och företagare, som de beskriver sina 
semestrar i frågelistsvaren. Preferensen kommer med andra ord lite mer sällan 
till uttryck i arbetarnas semesterbeskrivningar. Allra starkast var preferensen 
bland kvinnorna i tjänstemannagruppen. Bland tjänstemännen (både kvinnor och 
män) blir dessutom preferensen allt vanligare över tid. Det mönstret syns varken 
i arbetarnas eller lantbrukarnas och företagarnas semesterminnen.  

Det var en ekonomisk fråga att kunna resa och se nya platser och miljöer. 
Detta är sannolikt skälet till varför arbetarna inte uttryckte uppskattning av resa 
och sightseeing lika ofta som andra grupper. Även relativt många lantbrukare 
och företagare (här syns främst små egenföretagare) ger intryck av att ha haft 
ganska små ekonomiska resurser. Men detta syns inte när man räknar samman 
de mest uppskattade företeelserna, eftersom lantbrukarna och företagarna nästan 
enbart berättar om de väldigt få semestrar då de reste iväg någonstans.  

Att se världen med egna ögon 
Vad var det meddelarna uppskattade så med resandet? Det mesta har i realiteten 
redan diskuterats i de föregående kapitlen. Sammanfattningsvis fanns bland 
meddelarna en mycket starkt uttryckt önskan om omväxling och kontrast till det 
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vanliga vardagslivet. De ville, precis som redan konstaterats, träffa människor 
de inte träffat förr, komma ut och se annorlunda natur och få avkoppling från det 
som var deras vanliga vardagliga liv. 

Men detta har jag resonerat mig fram till genom att studera hur 
informanterna såg på andra semesterföreteelser och vad de då säger att de 
uppskattade. Det går också att studera vad informanterna direkt uttrycker om 
resande i frågelistsvaren. Vid en analys av vad det då är informanterna lyfter 
fram som så positivt med att resa framkommer att upptäckarglädje och 
nyfikenhet gavs stor betydelse. Nyfikenheten var i sin tur mycket tydligt knuten 
till seendet. Att med egna ögon få se platser och miljöer de aldrig förr sett 
tjusade informanterna. Sevärdheter var ju också åttonde mest uppskattade värde 
enligt tabell 1 (kapitel 3).  

Önskan att få se nya platser och miljöer med egna ögon kommer tydligt till 
uttryck i många av meddelarnas nedskrivna semesterhågkomster. ”Ja, denna vår 
första semester var en fantastisk upplevelse för oss som aldrig sett något av 
världen förut”, skriver en lantbrukare om sin första utlandsresa år 1956.277 En 
annan informant beskriver sin resa till Italien år 1955 (hans första resa utanför 
Norden) som sin bästa semester. Varför var den bäst? ”[…] därför, att den gav 
så pass mycket historia. Platser, som man förr endast läst om, fick man se i 
verkligheten.”278  

Ebba, till vardags lantbrukare, skriver om en vistelse på semesterhem 
tillsammans med flera kamrater från sin syjunta år 1953. Hon berättar om varför 
hon tyckte bäst om denna semester: ”[D]et var för, att vi fick se så mycket 
vackert och att kamratskapet var så gott emellan oss alla.”279 Eller som Hilda 
sammanfattande uttrycker sig rörande alla sina semestrar: ”huvudsaken är, att 
man har kunnat vara ute och röra sig och se nya platser och träffa nya 
människor.”280 Ytterligare ett exempel som visar på denna nyfikenhet och 
önskan att få se nya platser ges av Siv, en då 23-årig sekreterare: ”Jag tänkte, att 
så här nära Köpenhamn kanske jag aldrig kommer mer, så det är bäst att ta 
chansen.”281 

Informanterna var som ett slags upptäcksresande som såg och upplevde nya 
miljöer. Till de oftast beskrivna sevärdheterna hör städer, historiska 
minnesmärken, byggnader, natur, konst och museer. Detta har också blivit 
tydligt i citaten ovan. Men också andra företeelser kunde väcka nyfikenhet och 
göra intryck. Det kunde gälla annorlunda kulturer, vilken standard människorna 
som levde där hade liksom tecken på industrialisering/modernitet. Så här skriver 
Erik:  
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Det var intressant att fara på den 35 km långa fördämningsvallen, som man 
spikrakt byggt för att torrlägga Zuiderzee [...] den imponerande hamn- och 
oljestaden Rotterdam. Mest intressant var dock att besöka en lantgård med 
tillhörande djurbesättning [...] Vi lade märke till att folkets träskor stod i 
prydliga rader utanför dörren till köket [...] Ännu intressantare var det när vi 
genom en dörr kom direkt ut i ladugården. Storvuxna kor drack ur 
förkromade vattenrännor, kornas svansar hängde i snören i taket och någon 
gödsel såg vi inte till någonstans. När en ko visade tecken på att vara 
”nödig”, sprang kvickt en pojke eller ”däka” fram med en skopa och 
fångade upp gödseln282  
 

Erik, som beskriver detta, var då 38 år och arbetade som folkskollärare. Han 
deltog i en sällskapsresa som gick genom Europa. Året var 1939, och det är 
minnen från denna resa han förmedlar här. Här var det Nederländerna som 
besågs och beundrades.  

Också andra världskriget, både förberedelserna inför detta liksom 
efterverkningarna, vilka fanns kvar långt efter – fortfarande flera år in på 1950-
talet berättar informanter om ett fattigt Tyskland i ruiner – gjorde intryck på 
många informanter. ”Överallt såg vi uniformerat folk i Tyskland, men inte anade 
vi vad som komma skulle”, skriver Erik vidare. Hans resa försiggick enligt 
honom själv bara en månad innan kriget bröt ut.283 Medan kriget pågick reste 
dock inte informanterna utomlands. Kriget i sig, stängda gränser och olika typer 
av restriktioner gjorde det inte möjligt.  

Kriget i sig uppskattades förstås inte. Det gäller även fattigdom och andra 
typer av misär meddelarna kunde uppleva under sina resor och på de platser de 
kom till: ”Fattigdomen i Neapel var beklämmande, där de idel svartklädda 
kvinnorna gjorde ett dystert intryck”284. Däremot var även dessa intryck en del 
av vad meddelaren hade fått se med egna ögon och tog med sig hem, en eller 
flera erfarenheter rikare. På så sätt kunde även sådana intryck bidra till en 
positiv erfarenhet för meddelaren. Som en informant beskriver sin uppskattning 
av att resa: ”resor ger så mycket av upplevelser som berikar livet”.285 Så här 
minns Dagmar sin första utlandsresa. Hon var då 47 år och arbetade som 
sjuksköterska: 

 
Reste första gången år 1950 i sällskap med min syster: en 3-veckors resa till 
Paris. […] Vi fick se mycket över förväntan, övriga resenärer sa att det var 
någon slags reklam-resa och vi fick verkligen se mycket. Men det var 
vemodigt se alla ruiner. […] Färden gick vidare till Paris, var bl.a. på 4 
nattklubbar där, sedan Dijon, Lyon, Grenoble för att nämna några städer. 
Sen gick färden genom Alperna. […] eldflugorna och de kväkande 
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grodorna, myllans doft allt fascinerade oss, vi sov ej mycket den natten. 
Nästa dag av färden […] kan nämnas Grimaldi, paradisklippan, bad i 
Medelhavet, Kungens gata, Juan les Pins, badade där, Gamla stan, Cannes, 
utfärd till Monaco, spelade, vann och förlorade […] Arlés arena sedan 100 
år f k.286  
 

Och det här är inte allt Dagmar minns. Det är uppenbart att hon redan då när hon 
gjorde denna resa tyckte det var märkvärdigt och spännande med allt hon fick 
se. Man tror henne när hon skriver: ”allt fascinerade oss, vi sov ej mycket den 
natten”. I citatet nämns också en mångfald av sevärdheter. Först nämner hon 
andra världskrigets verkningar (”alla ruiner”) sedan staden Paris och senare 
många andra städer och stadsmiljöer. I Monaco besöktes kasinot. I Paris besågs 
nattklubbar. Övriga sevärdheter som nämns ovan är djur och natur samt en 
historisk plats (”Arlés arena”).  

Periodens utlandsresor uppfattade meddelarna generellt som mycket 
speciella. Ett exempel utgör detta uttalande:  

 
Det var spännande att åka sovvagn […] När fjällen började dyka upp var 
det som en dröm; vi hade ju aldrig varit så långt bort […] Det var speciellt 
roligt att besöka ett främmande land. 287  
 

Att kunna åka utomlands var förstås beroende av bland annat ekonomiska 
möjligheter. Det är vanligare att tjänstemannagrupper, män och kvinnor, berättar 
om utlandsresor gällande den här tiden än att de andra grupperna, arbetarna och 
lantbrukarna gör det. Rut, en kontorist/sekreterare minns och beskriver hennes 
och makens bilsemester i Europa år 1953. Många är då de händelser och 
upplevelser som lyfts fram som märkvärdiga och speciella för denna 
utlandsresa. De var bland annat uppe på en bergstopp ”där snön låg kvar på 
toppen”. I Italien regnade det tre dagar i sträck:  
 

vi råkade ut för det årets regn, det hade inte regnat sen jul men nu regnade 
det i tre dagar utan uppehåll och marken blev en enda lervälling och det blå 
medelhavet var allt annat än blått.288 

 
I Cannes pågick filmfestivalen och de såg svenska filmstjärnor bli fotograferade. 
När de skulle äta drack de en flaska champagne till sin på spritkök tillagade 
burkmat.289  

Det var äventyrligt att fara utomlands och flera är de informanter som med 
stolthet berättar om sina strapatser och äventyr. I Ingas hågkomster knyts denna 
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stolthet till en existentiell dimension när hon berättar om en sällskapsresa till 
Paris år 1954. Hon var då 37 år och arbetade som kontorist. Hon skriver att hon 
inte alls var rädd. Hon hade förberett sig genom att köpa en parlör och hade bra 
lokalsinne och klarade sig därför bra i tunnelbanan och på gatorna:  

 
Reskamrater ville ha mig till sällskap ute på stan när de hörde att jag hittade 
själv, ja allt var roligt och intressant och vilken värld som öppnades inför 
ens ögon. Denna första resa till utlandet blev för mig en otrolig upplevelse 
därigenom att jag då liksom upptäckte mig själv och att jag hade ett 
egenvärde som människa för andra och även hade betydelse för helt 
främmande människor som tydde sig till mitt sällskap – en helt fantastisk 
upptäckt för min del.290 
 

I kapitel 4 beskrevs innehållet i informanternas naturpreferenser. Jag visade där 
att den enda naturtyp som väckte starkare känslor hos informanterna var 
fjällvärlden (avsnittet Fjällvärlden hade en särställning). Detta var dock en 
sanning med modifikation. Det finns en annan ”naturtyp” som på detta sätt kan 
matcha fjällvärlden i frågelistsvaren: natur utomlands. Även denna kan få en 
särställning i svaren.  

Ett exempel gavs av Dagmar tidigare, som angående färden genom Alperna 
skrev: ”eldflugorna och de kväkande grodorna, myllans doft allt fascinerade oss, 
vi sov ej mycket den natten.”291 Här är det dock inte, menar jag, vare sig då det 
gäller Dagmar eller de andra informanterna, fråga om att just naturen 
uppskattades. Egentligen handlar det om att det sågs som så enormt speciellt att 
resa utomlands och att även naturen då blev en del av denna speciella 
upplevelse. 

 
[…] även resor till andra länder, av vilka en till Amerika tar priset […] Den 
resan var och förblir en upplevelse, man aldrig kan glömma. Det mest 
bestående intrycket från det stora landet i väster var Grand Canyon. Jag 
hade både läst och hört talas om detta naturens under, men inför 
verkligheten blev jag ståendes stum och även andäktig. Dessa formationer 
och färger kan ej beskrivas – måste ses! [...] Jag är oändligt tacksam att ha 
fått se detta naturens under ej gjord av människohänder.”292  
 

Liksom för upptäcktsresanden och äventyrare av alla de slag gällde att resor 
mycket långt bort och till särskilt svårnådda områden gjorde särskilt starkt 
intryck. En av ytterst få informanter som under denna period åkte till USA var 
lantbrukaren Tilda, då i 30-årsåldern. (Sjuksköterskan Britta, som citerades 
ovan, var en av de andra fåtaliga USA-resenärerna.) Inte förvånande utnämner 
Tilda denna resa till sin bästa: 
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Vi reste ju ut för att lära känna min svåger och svägerska, men den kom att 
bli mycket, mycket mer. De sparade varken möda eller pengar när det 
gällde att låta oss se och uppleva detta vidunderliga Västern eller det 
exotiska Mexico. Och alla dessa raser och skiftande nationaliteter. Det 
räcker inte dessa blad att beskriva. Därför är denna semester den bästa av 
alla.293 
 

Hilma berättar om sin och makens resa till London år 1958. Hon var hemmafru, 
han trädgårdsarbetare. De reste med sonen och hans hustru, vilka hade varit där 
tidigare. Tack vare detta kan Hilda, inte utan stolthet, konstatera att:  
 

Vi hann se mer än de övriga resenärerna i planet […] Jag var lite rädd för 
att flyga men jag ångrade det inte, det var en underbar resa och vi fick se så 
mycket […] Det var ej så vanligt att landsortsbor gjorde flygresor på den 
tiden. Jag vill minnas att vi var de enda i vår socken som åkte flyg.294 

 
Hittills har i det här avsnittet nästan enbart citerats beskrivningar av 
utlandsresor. Det är ett faktum att utlandsresorna hade en särskild status bland 
informanterna. Jag vill dock påpeka att nyfikenheten på det nya och det 
annorlunda kunde gälla platser i Sverige också:  

 
Det skulle bli intressant att få se Öland. Jag hade aldrig varit på någon av 
våra större öar förut. […] Husraderna på Ölands östsida tyckte vi såg helt 
medeltida ut med sitt liggande timmer. Västsidan var däremot modern 
tyckte vi. [...] Vi gick nästan hela vägen, det gick fortare och hade det goda 
med sig att vi kunde beundra alla väderkvarnarna. [...] Jag trodde inte 
ögonen när jag fick se abborrar i saltvatten.295 
 

Emma var en då 32-årig kontorist. Hon utnämner Ölandssemestern ovan till sin 
bästa: ”Allting var så annorlunda, landskapet, folket, språket och alla 
fornminnena.”296 Emma var inte ensam om att uppfatta en resa inom landet som 
speciell. Det gjorde också andra informanter. Inger, en då 17 år ung kvinna som 
arbetade som allt-i-allo på en lanthandel skriver om en semesterresa i Sverige år 
1953: 

 
Jag åkte tåg dit och tog ett som stannade vid alla stationerna. Det tog extra 
tid och stinsen i Lövestad tyckte att jag var smått galen som inte tog det tåg 
som använde minst tid att komma fram. Men jag ville gärna se så mycket 
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som möjligt och jag skrev ner varenda stationsnamn och skrev lite om vad 
jag tyckte om stationshuset och folket på perrongen.297 
 

Sammafattningsvis kan det konstateras att meddelarna uppskattade att resa till 
och uppleva nya platser och miljöer. En betydelsefull beståndsdel i 
upplevelserna utgjorde seendet. Det har ett flertal av de exempel som getts i 
avsnittet visat. Informanterna uppskattade att med egna ögon få se dessa nya 
platser och miljöer.  

Nyfikenheten på det nya syns även då man studerar meddelarnas hela 
frågelistsvar med alla deras beskrivna semestrar tillsammans. Man ser då ofta en 
kumulativ utveckling. Det meddelaren redan hade gjort blev lite mer vant, och 
uppfattades därför inte längre som så nytt eller så omväxlande. Då måste något 
nytt till. Frågelistsvaren utgör på så sätt många gånger ett slags utvecklingsstege 
i semesterfirandets och turistandets former.  

Visserligen är det här sannolikt också resultatet av ett slags berättandets 
konvention. Precis som påpekades i kapitel 2 (avsnittet Semestern) efterfrågades 
uttryckligen detta slag av utveckling i den utskickade frågelistan. Vi kan därför 
förutsätta att variationen som syns i materialet i viss mån är ett resultat av 
frågelistans utformning och karaktär – dock inte enbart. Det framkommer tydligt 
i svaren att möjligheten att resa och se nya platser och miljöer verkligen var ett 
mycket uppskattat inslag i semesterlivet.  

Förhandskännedom ökade intresset 
Meddelarna uppskattade alltså mycket att resa till främmande platser där de inte 
varit förr. Det är dock tydligt i materialet att det inte var det helt nya eller det 
totalt okända som lockade informanterna allra mest. Meddelarna kände ofta till 
det de såg på förhand, ibland nästan bara via namnet (som namnen på städer och 
platser till exempel), men ibland också mer utförligt. Informationen hade 
meddelarna fått via böcker, tidningar, andra personer eller så ingick den i deras 
allmänkunskaper. I detta låg ett socialt drag. Meddelarna påverkades helt enkelt 
av andra människors åsikter om vilka platser som var värda att se och besöka. 
Det kunde gälla åsikter som hade uttryckts i skrift lika väl som åsikter som hade 
uttryckts muntligt, av människor informanterna kände eller inte kände.  

Detta att förhandskännedom bidrog till att öka intresset är relativt vanligt 
och syns tydligt i materialet. Arne skriver till exempel gällande sina 
cykelsemestrar år 1938-1948 (större delen av denna tid var han arbetare, 
sedermera blev han tjänsteman) att före dessa resor ”studerades kartor, 
småbroschyrer och STF:s vandrarhemsförteckning.” Han skriver vidare att: ”Vi 
var noga med besök på intressanta/historiska platser vi läst om.”298  
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Han är absolut inte ensam om det förhållningssättet. Det är tydligt i 
informanternas beskrivningar att olika typer av förhandskännedom om den plats 
de skulle se var vanlig. Detta gällde alla meddelare, vilken klass de än hörde till 
och vare sig de var kvinnor eller män, unga eller gamla. Gösta berättar att han 
blev inspirerad att genomföra en cykelsemester efter ett förslag han läst om i 
tidningen Icakuriren. Cykelsemestern genomfördes år 1952. Han och kamraten 
såg ett antal av de platser han läst om i tidningen. Han nämner en lång rad 
platser, historiska händelser, glasbruk, kyrkor etc. De med historisk anknytning 
intresserade honom särskilt, skriver han också.299 Eller som det uttrycks i det här 
citatet, vilket också visar att det krävdes en viss kännedom för att meddelarna 
också skulle kunna skapa sig förväntningar: ”Vi hade ju inte så stora 
förväntningar på semestern. Det var ju så nytt då.”300  

Denna förhandskunskap bidrog till att öka meddelarnas nyfikenhet och lust 
att se. Det var med andra ord inte det helt nya som eftersträvades, snarare det 
kända men icke sedda och upplevda. Det här är intressant eftersom det har sin 
parallell i meddelarnas sociala preferenser, vilka beskrevs utförligare i kapitel 5. 
Som visades där ville meddelarna träffa nya, men inte totalt främmande 
människor. De umgicks med personer de hade något gemensamt med, till 
exempel språket eller det faktum att de helt enkelt deltog i samma resa. 

När det gäller sightseeing finns alltså ett liknande mönster. Meddelarna 
ville se nya platser, men helt okända platser var inte de mest intressanta. En total 
okunskap kunde verka hämmande på semesterfiraren. Detta vittnar den då 27-
årige tjänstemannen Stig om då han beskriver sin semester år 1946, en rundresa i 
Sverige med tåg, av SJ kallad ”Storsvenska turen”:  
 

Så mycket fick jag väl inte ut av resan. Min okunnighet om de olika orterna 
var så djup att jag inte visste vad jag borde titta efter och därför blev det 
mest landskapsbilden som blev kvar i minnet.301 

 
Det här kunde även få som resultat att vissa sevärdheter nästan blev ett slags 
måsten för de turistande informanterna. Fenomenet bidrog även på så sätt till 
meddelarnas önskan att uppleva vissa platser och sevärdheter. Detta kommer till 
uttryck i en formulering som: ”Först och främst skulle jag nu till Rottneros, som 
alla människor sagt, att jag måste se”.302 Ett exempel med humoristisk knorr ges 
av Bengt. Han skriver om ett besök i Lund, och att han då skulle gå till 
domkyrkan och ”se det berömda medeltidsuret spela”.303 Bengt råkade dock 
olyckligtvis titta bort … 
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när de båda riddarna högst uppe på uret slog ihop sina svärd, och eftersom 
klockan slog ett, så hände det bara en gång, men jag såg de vise männen 
tåga förbi jungfru Maria [...] Därmed var dagen räddad304  
 

I avsnittet där språkets betydelse diskuterades (kapitel 5, avsnittet Nationalitet 
och språkets betydelse) citerades Paul, som följt en engelsk språkkurs i radion 
och blev så inspirerad att han sedan åkte till England. Det är ytterligare ett bra 
exempel på hur förhandskännedom ökar lusten att själv resa dit och vistas på 
platsen.305 Och i kapitel 4 analyserades den svenska fjällvärlden som en 
kanoniserad plats (avsnittet Fjällvärlden hade en särställning). Även det är ett 
exempel på hur förhandskännedom styr reslusten. Fjällvärlden var den naturplats 
informanterna i sina svar ger intryck av att ha haft mest förhandskännedom om. 
Det är också den svenska naturplats de beskriver mest entusiastiskt i sina svar.  
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7 

Uppskattningen av omväxling ledde till 

konsumtion 

VAD KONSUMERADE INFORMANTERNA?  

Fritids- och semesterrelaterad konsumtion växte under perioden. Det har 
konstaterats i kapitel 1, under rubriken En växande konsumtion. Där 
presenterades också studiens grundläggande utgångspunkter. Här ska helt kort 
återknytas till dem. Det handlar då om preferenserna. De ekonomiska 
förhållandena tillsammans med införandet av semesterlagstiftningen utgjorde 
viktiga förutsättningar för att en semesterrelaterad konsumtion skulle kunna ske, 
men här har argumenterats för att en mer fullödig förklaring kräver att hänsyn 
också tas till konsumenternas preferenser.  

Precis som det påpekades i inledningen var det möjligt för dåtidens 
människor att göra mängder av olika val. Semesterfirare hade kunnat välja att 
göra annat än att konsumera. De hade också kunnat välja att konsumera helt 
andra typer av produkter än just semesterrelaterade. För att förstå inriktningen 
mot semesterrelaterad konsumtion och mer specifikt vad som då uppskattades 
och eftersträvades, behöver preferenerna studeras. Hur uppfattade människorna 
vid den här tiden det relativt nya fenomenet semester och vad var det då de 
önskade och uppskattade? Eller, som det formulerades i inledningen, syftet är att 
närmare undersöka semesterfirarnas preferenser och ge en fördjupad analys av 
innehållet i dessa samt att undersöka vilken typ av konsumtion som kan knytas 
till preferenserna.306 

Ett övergripande resultat som har nåtts i denna studies föregående kapitel är 
att informanterna önskade och uppskattade omväxling. Redan i de kapitel som 
gällde natur- och sociala preferenser (kapitel 4 och 5) blev detta tydligt. 
Meddelarna ville göra nya bekantskaper och vistas i naturmiljöer där de inte 
befann sig till vardags. För att få denna eftersträvade omväxling var den 
semesterfirande informanten i princip tvungen att resa iväg någonstans. Detta 
innebar i sin tur så gott som alltid någon form av konsumtion, av resa, boende 
och dit hörande utgifter. 

I kapitel 6 studerades uppskattningen av omväxling/kontrast närmare. Det 
blev då tydligt att informanterna önskade kontrast till hela sitt vardagsliv och 
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inte enbart till arbetet. Även detta gynnade med stor sannolikhet resandet. 
Genom att resa iväg någonstans var det lättare att uppleva kontrast till det 
vanliga livet. Också då informanternas uppskattning rörande vila och avkoppling 
studerades var ett tydligt resultat att omväxling eftersträvades. Det var 
omväxlingen som gav vila, och genom att resa iväg någonstans fick 
informanterna omväxling. Informanterna uppskattade verkligen att resa iväg 
någonstans på sin semester. Även detta studerades i kapitel 6.  

Viljan till omväxling och kontrast till vardagen bör, genom att dessa 
preferenser var så tydligt knutna till möjligheten att resa iväg, ha skapat en 
beredskap att konsumera i samband med semestern. Ett övergripande mönster är 
att resande gynnade all slags konsumtion, både sådan som var direkt relaterad 
till resandet och sådan som endast indirekt går att relatera till resandet. 
Semesterfirarna konsumerade alltså i högre utsträckning också andra typer av 
varor och tjänster i samband med en resa än då de var hemma. Denna senare 
form av konsumtionspåverkan kommer att redovisas utförligare lite längre fram 
i det här kapitlet, under rubriken Resor uppmuntrade till konsumtion.  

Här ska den konsumtion som redogörs för i frågelistsvaren beskrivas 
sammanfattande. De olika typer av konsumtion meddelarna ägnade sig åt under 
semestern kan delas in i sex undergrupper: 1) färdmedel, 2) boende, 3) 
utrustning, 4) souvenirer, 5) förnödenheter samt 6) nöjes- och 
upplevelsekonsumtion. Det mesta av konsumtionen var reserelaterad. De former 
av konsumtion som inte enbart var knutna till resor och bortavistelser är de som 
samlas under punkt 5 och 6, alltså förnödenheter samt nöjes- och 
upplevelsekonsumtion. Sådan konsumtion var möjlig även bland meddelare som 
stannade hemma under semestern.  

Att informanten hade tillgång till färdmedel (punkt 1) och boende (punkt 2) 
var nödvändigt för att en resa över huvud taget skulle bli av. Det handlar bland 
annat om tåg-, buss-, båt- och flygbiljetter samt om boende på hotell, pensionat, 
semesterhem och campingplatser. Alla dessa former av konsumtion har det getts 
ett flertal exempel på i tidigare kapitel. Fler exempel ges därför inte här. Till 
punkt 3, utrustning, räknas sådant konsumenten tyckte sig behöva inför resan 
och som inte utgjordes av boende, färdmedel eller förnödenheter. Det kunde 
gälla inköp av sådant som väskor, kamera, kläder, parlörer, informationsmaterial 
och presenter. Även denna typ av konsumtion har redan getts en rad exempel på.  

Souvenirer (punkt 4) var en typisk turistkonsumtion, ofta knuten till den 
plats meddelaren besökte. Förutom resa och boende behöver inte fenomenet att 
vara turist och se en plats innebära någon konsumtion. ”Vi såg så mycket fint 
alldeles gratis”307 som en informant uttrycker det, och som det redan påpekats 
kunde utgifterna anpassas efter meddelarens plånbok, men en viss 
souvenirkonsumtion fanns ändå, enligt vad meddelarna kommit ihåg och skrivit 
ned. 
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Som redan påpekats var fjällen det enda svenska område som av relativt 
många meddelare beskrivs som ett ”turistområde”, alltså en turistiskt känd plats 
och där det också fanns en turisminriktad handel bland annat med souvenirer. 
Men souvenirer köptes på andra platser också, vilket flera informanter ger 
exempel på. De som var utomlands under perioden beskriver relativt ofta 
souvenirinköp. En hemarbetande husmor, gift med en trädgårdsarbetare, berättar 
angående en charterflygresa år 1958 (hon var då 58 år gammal) att ”(n)ågra 
småsaker köpte vi att ha som minne av resan.”308  

Ytterligare ett exempel ges av en då 38-årig folkskollärare, som berättar om 
en sällskapsresa genom Europa, som han gjorde tillsammans med sin hustru och 
några vänner år 1939. Han berättar då bland annat att de köpte var sitt 
miniatyrexemplar av en berömd altartavla av bröderna van Eyck.309 Eugén 
nämner bland annat inköpet av en scarf med eiffeltornsmönster i Paris.310 Från 
en resa i Norge år 1958 beskriver en informant hur de besökte en 
keramiktillverkning och då köpte tallrikar.311 

Det finns också exempel på sådan konsumtion gällande turism i Sverige. 
Även på mindre svenska orter kunde souvenirer saluföras. Till exempel berättar 
en informant om hur han i Vadstena tittade i skyltfönster och såg vad han 
uppfattade vara typiska ”Vadstenaspetsar” under en semester år 1941: ”Såg i 
skyltfönstren de vackra Vadstenaspetsarna i souveniraffärerna.”312 Ett annat 
exempel ges av en informant som med anledning av hennes och hennes barns 
bilresa genom Skåne skriver att i ” Ängelholm köpte vi lergökar naturligtvis.”313 
Denna typ av turismrelaterad konsumtion berättas det framförallt om då det 
gäller stadssightseeing. När det gäller andra naturorienterade semestrar än 
fjällvistelser är sådana beskrivningar mindre vanliga. 

Den konsumtion av förnödenheter meddelarna skriver om (punkt 5) gäller 
främst matkonsumtion. Till nöjes- och upplevelsekonsumtionen (punkt 6) räknas 
bland annat inträden till dansbanor, museibesök eller besök på 
musikföreställning. Denna typ av konsumtion var, liksom 
souvenirkonsumtionen inte så omfattande, men den var ändå en del av vad 
informanterna ägnade sig åt under semestrarna. En person som beskriver 
upplevelsekonsumtion är Ines. Beskrivningarna gäller den semester hon menar 
var hennes allra bästa. Det var en resa genom Europa som anordnades av 
Linjebuss. Året var 1955. Hon var då 44 år och hemmafru. Resan genomfördes 
tillsammans med maken (gymnasierektor), men utan de fem barnen. Exemplen 
på nöjes- och upplevelsekonsumtion under resan är flertaliga:  
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I Heidelberg for vi med bergbanan upp till slottet och såg på den underbara 
utsikten därifrån. […]Vi ville förstås se så mycket som möjligt av städerna 
på Rivieran, så vi åkte en dag med rälsbuss till Nizza. Där gick vi på 
Operan och hörde en konsert, som var en verklig upplevelse. […]grottorna i 
Padirac. Det var mycket trolskt och egendomligt i grottorna och lite kusligt 
också. Man såg massor av stalaktit- och stalagmitbildningar. Vi kom in i 
stora ”bergkungasalar” och i Padirac fick vi dessutom åka båt på en 
underjordisk flod till ”Regnets sjö” där vattnet forsade från grottaket här 
och där…314  
 

Det var, skriver Ines också ”en stor upplevelse” att se grottmålningarna i 
Lascaux.315 Kerstin, som var hemmafru och vars make var trafikkonsulent, 
skriver bland annat gällande hennes och makens bussresa genom Europa år 1949 
(då hon var 32 år) att i Ostende hyrde de en trampbil och trampade runt i staden. 
Nere vid stranden hyrde de dessutom en kärra på hjul med segel och åkte utmed 
stranden. Samma Kerstin minns gällande hennes och makens resa i 
Storbritannien år 1953 att de såg en isshow, kallad Chu Chin Chow on ice. Hon 
skriver vidare: ”Den var underbart vacker att titta på och vi gillade musiken 
också, så vi köpte en grammofonskiva med den.”316 

Gällande resor i Sverige skriver till exempel Hilma, lanthusmor, angående 
sin husmorssemester år 1948, om biobesök och marknadsbesök. På marknaden 
köpte hon en madonna-med-barnet i gips. Gällande den avslutande helgen i 
Stockholm skriver hon vidare om besök på Skansen och Nordiska museet och 
om en rundtur genom staden i spårvagn. Hon kommenterar: ”Vi var ju för första 
gången i Stockholm och då måste man ha sett Skansen”.317 Ett antal exempel på 
en sådan här upplevelse- och nöjesinriktad konsumtion ges i svaren. Detta är 
alltså inga unika exempel. 

Slutligen vill jag uppmärksamma läsaren på att det fanns en relativt stor 
ekonomisk spännvidd gällande den av informanterna beskrivna konsumtionen. 
Det gick att semestra, även resa, med väldigt liten budget, vilket en del 
informanter beskriver att de gjorde. Det gick också att semestra och resa med 
stor budget, vilket en del andra informanter skriver att de gjorde. Vad som på ett 
övergripande plan kan se ut som samma typ av konsumtion kunde alltså ha 
väldigt olika omfattning. Vilken typ av omfattning den hade var ofta – inte 
förvånande – beroende av meddelarens privata ekonomi. God ekonomi tillät fler 
utgifter, dålig ekonomi färre. Parallellt med detta fanns också vissa mönster i 
konsumtionen knutna till meddelarnas specifika preferenser. Dessa ska 
redogöras för i det följande. 
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KONSUMTION OCH NATURTURISM 

I de följande avsnitten ska redogöras för hur semesterkonsumtionen kan knytas 
till de olika semesterpreferenser som undersökts i tidigare kapitel och vilken 
konsumtion informanterna då skriver om. De gäller naturturism, socialt 
umgänge samt önskemålen om kontrast till vardagen, vila och resa. Det kan vara 
värt att påminna om hur konsumtion definieras i föreliggande studie, nämligen 
som faktiska inköp av varor och tjänster. Förbrukning/användning som inte 
innebar faktiska inköp räknas alltså inte hit. (Se vidare kapitel 1 under rubriken 
Syfte). När det gäller naturvistelserna innebär detta att sådana resurser 
meddelarna inte betalade för att använda, som till exempel stranden, stigen, 
skogen och fjället, inte räknas som konsumtion. Den från 1940-talet alltmer 
formaliserade allemansrätten innebar att vistelser i naturen var fria. 

I kapitlet gällande naturuppfattningar visades att det som väckte störst 
entusiasm var natursightseeing och lättsam rekreation i naturen. Natur- och 
utomhusvistelser var vanliga och de ansågs höra till. En slutsats är att 
naturvistelserna verkar ha tagits lite för givna. I samband med de naturnära 
semestrarna konsumerades inte heller så mycket. Jämfört med hur en del andra 
semestrar beskrivs av informanterna framstår konsumtionen i samband med 
dessa semestrar som relativt blygsam. Den varierade förstås mellan olika 
informanter och dessutom fanns ett undantag, fjällsemestern – mer om den strax 
– ändå är den övergripande slutsatsen att konsumtionen var blygsam. Det beror 
förstås till en del på att så många naturresurser var gratis och, som visats i 
kapitlet, att naturvistelser för många semesterfirare var ett lågbudgetalternativ, 
ett alternativt som valdes alltså av personer som inte kunde eller ville spendera 
så mycket pengar.  

Vilken typ av konsumtion beskriver informanterna i samband med 
semestrar i naturen? Flera informanter berättar om inköp av utrustning till 
cyklarna eller bilen samt campingutrustning, som tält, fotogenkök och liknande. 
Dessa produkter använde de enligt sina utsagor ofta i flera år därefter. Det 
behövde därför inte bli så dyrt i längden. Andra inköp gällde sådant som 
kameror, vykort, tåg-, buss, och båtbiljetter, hyrda stugor och kläder, till 
exempel sommarplagg och nya badkläder. Gällande en tältsemester år 1953 
berättar en då 40-årig byggnadsarbetare som här kallas Per: ”Vi hade inköpt ett 
tält o[ch] div. grejer för att leva friluftsliv.”318 Konsumerade gjorde med andra 
ord även de informanter som tillbringade semestern i naturen. Om inköp skriver 
också byggnadssnickaren och sedermera tjänstemannen Arne. Han genomförde 
flera cykelsemestrar från år 1938 då han var 40 år och under hela 1940-talet. Så 
här skriver han:  
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För cykelsemestern köptes ett praktiskt campingkök och en campingväska 
med bestick etc. För cyklarna köptes praktiska cykelväskor, packningen 
blev ibland rätt stor och tung.319 
 

De flesta semesterinköpen gällde dock inte hållbara produkter utan direkta 
förbrukningsvaror, framförallt mat och dryck. Meddelarna skriver om matinköp 
på de platser de kom till, inköp i affärer och kiosker samt på olika typer av 
serveringar. Enligt vad meddelarna återger i sina svar var det inte alltid de 
naturnära semestrarna kostade dem så mycket mer. Att konsumtion av mat och 
dryck tar störst plats i informanternas konsumtionsbeskrivningar gällande sina 
natursemestrar är ytterligare ett bevis för att konsumtionen måste betraktas som 
blygsam. Mat och dryck måste ju alltid konsumeras vad man än gör.  

Hemsömmerskan Lisa, som citerats i kapitlet om natur gällande sin allra 
första semester, en hemmasemester år 1938, skriver också om familjens 
campingsemester år 1951. Lisa var vid den här tiden cirka 40 år gammal. 
Semestern tillbringades tillsammans med maken, som arbetade som 
gruvarbetare och yngsta dottern på elva år. Den här semestern åkte de till 
Värmland ”som vi läst om så ofta o[ch] sett kort på” med sin relativt nyinköpta 
bil. Som det beskrivs i hennes svar hade inte bilen köpts till semestern, men den 
hade köpts samma år. När de väl hade den användes den även till semesterresor. 
Utan att följa någon uppgjord plan körde de runt och sov i tält på olika 
campingplatser, skriver hon. Ibland stannade de några dagar på samma plats, 
ibland åkte de direkt vidare.320 

Hon fortsätter med att berätta att de njöt av den vackra naturen. Ekonomin 
var dock ett problem. Enligt henne själv hade de inte mycket pengar: ”Att köpa 
dyra saker som minne var ju inte att tänka på […] men nån glasspinne om dagen 
blev de råd till i alla fall”. Åtminstone till dottern, lägger hon sedan till. Och 
ibland när dagsetappen var lång åt de på någon bar, skriver hon vidare. Men 
oftast var det hon som lagade maten på ett fotogenkök.321 Lisas beskrivning är 
på detta sätt ett typexempel för de semestrar då meddelarna vistades i naturen. 
Semestern kostade dem inte så mycket och konsumtionen var relativt liten. 
Utrustning som köptes kunde användas under flera år. Gällande en ännu senare 
campingsemester år 1957 skriver Lisa: ”Samma gamla tält hängde med ännu”.322 
Hon skriver inte när detta tält köptes, men det är uppenbart att det användes 
under flera tältsemestrar familjen genomförde. 

Som vi har sett användes också cyklar och bilar vid vistelser i naturen. 
Dessa köptes vanligen inte för semestern, utan för att användas till vardags. Men 
den som hade cykel eller bil kunde använda dessa även under semestern, vilket 
Lisas exempel visar. Och Lisa var inte ensam. Fler informanter beskriver detta i 
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sina svar, och omvänt, ingen informant skriver att hon eller han enkom köpte 
cykeln eller bilen enkom för semestern, vilket nog inte heller är så förvånande.  

Ytterligare en konsumtion som måste knytas till just naturturismen är 
kostnaden för fritidshus. Som vi har sett skriver flera meddelare att de 
tillbringade en eller flera semestrar i fritidshus. De som levde i familjer vid tiden 
för semestern skriver möjligen lite oftare om semestrar i fritidshus, men andra 
gör det också. Detta bör ha varit en relativt stor investering. Dock slogs 
kostnaden ut på ett antal år ifall man lånade pengar för att köpa huset. Köpte 
man fritidshus kan det dessutom ha kostat att inreda det. Men det var inte alls 
alltid de informanter som vistades i fritidshus hade köpt detta, snarare tvärtom. 
Det var relativt vanligt att informanterna semestrade i hyrda eller lånade 
fritidshus eller hos släktingar och bekanta i deras fritidshus. En del informanter 
beskriver också hur de byggde fritidshus under perioden och på så sätt kunde 
komma lite billigare undan. 

Fjällturismen 
I de nedskrivna hågkomsterna som gäller fjällsemestrar skymtar en organiserad 
turism. I kapitlet som gällde innehållet i naturpreferenserna (kapitel 4) citerades 
sjuksköterskan Gertrud som deltog i en fjällvandring år 1946, vilken avslutades 
med en bestigning av Kebnekaise. Hon beskriver där hur infrastrukturen hade 
byggts ut sedan hon varit där tio år tidigare. Broar hade byggts och den rösade 
leden har blivit en riktig gångstig. Hon skriver vidare att hon ingick i en grupp 
och att de följde en vägvisare. Allt detta visar att det fanns en infrastruktur i 
organiserandet av bestigningar av fjället.323 

Det går också att skönja en direkt turisminriktad handel i informanternas 
hågkomster. Flera informanter berättar om försäljning av varor och tjänster 
specifikt knutna till den fjällturism de själva deltog i. Ett exempel på denna 
fjällturistiska handel ges av Marianne. Hon skriver i sitt frågelistsvar om en 
vintersemester i fjällen påsken 1947 (till vardags arbetade hon med 
administration på en handelsfirma). Hon bodde då på ett fjällpensionat. Första 
dagen undervisades de av pensionatets skidlärare. Övriga dagar gjorde de olika 
typer av långfärder anförda av skidläraren.324  

Bland annat gjordes en utfärd till Helagstoppen, skriver hon. Hon berättar 
vidare att alla som nådde toppen kunde förvärva en så kallad Helagsskida, en 
miniatyrskida i silver. Marianne fick dock inte möjlighet till detta. Eftersom det 
blev oväder var hennes grupp tvungen att vända och hon kom aldrig upp på 
Helagstoppen.325 Kanske kan man se denna Helagsskida som ett bevis på en 
sportprestation, jämförbar med till exempel simborgarmärken. Den bör dock 

                                         
323 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
324 KU-nr 7667, Nm 203, NMA. 
325 KU-nr 7667, Nm 203, NMA. 



 
 

127 

även betraktas som en typisk souvenir, alltså ett föremål som inköpts för att 
visa/påminna om den plats turisten varit på. 

Jag ska fortsätta med ett lite längre exempel som ges av Nils gällande hans 
första fjällsemester år 1959. Nils uppfattade sig inte som en typisk fjällturist. 
Han var arbetare, kraftledningsbyggare, och det är som nybörjare (”gröngöling” 
som han själv skriver) han beskriver sig själv i fjällvärlden. Vidare skriver han:  

 
Men detta illustrerar väl vilken allmän standardhöjning det blev under 
1950-talet, då en vanlig arbetare kunde semestra på lyxhotell utan att 
behöva inskränka på andra viktigare investeringar.326 
 

Just därför blir hans berättelse extra intressant. Med en blick lite utifrån 
beskriver han sin fjällvistelse, utförligt och med humoristisk distans, som för att 
visa att han ser igenom och bakom turismens fasad. Därför skriver han också om 
sådant inte alla nämner. Det ger beskrivningar som visar hur utbredd turismen 
faktiskt var. Nils och hans hustru var där under sommaren. Dagarna gick åt till 
olika utflykter, antingen i hotellets regi eller på eget initiativ. Första dagen 
deltog de i en anordnad tur, en vandring till och uppför fjället Gråstöten: 

 
Vid foten av fjället låg en fullt autentisk lappkåta. När vi tittade in kunde vi 
i halvmörkret se en lappkvinna stå på huk framför ett spritkök och grädda 
våfflor. Dem sålde hon sedan till turister tillsammans med mylta (hjortron). 
Hon talade om att hon gärna skulle vilja ha en spis att grädda på. Men det 
gillade inte turisterna. Helst skulle de ha sett att hon gräddat över öppen eld, 
men det skulle ta för lång tid. Spritköket accepteras men inga mer 
moderniteter i en lappkåta.327  
 

Den turistrelaterade verksamheten blir väldigt tydlig här, säkerligen till en del på 
grund av att Nils genom sin beskrivning vill visa att han inte var som andra 
turister utan att han istället såg igenom den framställning av ”äkta” och omodern 
ursprunglighet turisterna skulle serveras tillsammans med sina inköpta våfflor. 
Nils kan för samma semester berätta om ytterligare en händelse då vad som i 
förstone såg ut att vara ”äkta lappkåtor” istället visade sig vara ren och skär 
turistverksamhet: 

 
Dagen efter följde vi inte med på någon tur, utan med ett par nyförvärvade 
vänner företog vi en tur i vår bil. Först till Mittådalen. Där inträffade en 
rolig episod. Det fanns ett par lappkåtor uppställda där. Vårt ressällskap 
tyckte det skulle vara intressant att se hur det såg ut inuti en kåta. Jag tyckte 
att vi skulle låta lapparna vara i fred, de ville nog också ha husfrid. Men 
vårt kvinnliga ressällskap var envis, till sist måste jag göra henne till viljes 
och gå och fråga om vi fick titta in i kåtan. Jag gläntade litet på dörren och 
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vad fick jag se. Jo, en bekant familj från grannsocknen Rengsjö, vilka hyrt 
kåtan en vecka. Det blev allmänt skratt och de bjöd in oss på kaffe.328  
 

Exemplen som ges ovan ger intryck av en relativt utbredd turism i fjällvärlden år 
1959. Fjällvärlden utgör på så sätt ett undantag, då det gäller naturturismen. Till 
fjällvistelser var klart mer konsumtion knuten än till andra naturvistelser. Som 
jag visat går det att skönja en organiserad turism och turismrelaterad konsumtion 
i samband med fjällsemestrar också i andra informanters beskrivningar. Tidigare 
har visats att fjällvärlden var allmänt känd som ett turistiskt ideal. Den var en 
kanoniserad plats (kapitel 4, avsnittet Fjällvärlden hade en särställning).329 

HUR KUNDE ÖNSKAN ATT TRÄFFA NYA MÄNNISKOR 

BIDRA TILL KONSUMTION? 

Som visats i kapitel 5 berättade informanterna om uppskattade nya sociala 
kontakter i samband med resor och vistelser på annan plats. Uppskattningen av 
socialt umgänge går relativt lätt att knyta till konsumtion av olika slag genom att 
det var just nya kontakter som önskades, vilket i sin tur krävde en resa. Det är 
också relativt vanligt att de informanter som reste eller vistades på annan plats 
skriver om olika typer av konsumtion. Informanterna konsumerade resa och 
boende. Dessutom konsumerade de utrustning. Under resan konsumerades mat, 
nöjen och upplevelser samt minnessaker och souvenirer från de platser som 
besöktes. Det rörde sig alltså om samma typ av konsumtion som i fallet med 
andra semestrar, men som det beskrivs av meddelarna var konsumtionen mer 
omfattande i samband med de semestrar då informanterna också eftersträvade 
nytt socialt umgänge. 

Eva, den då nioåriga flicka som citerades i kapitlet om socialt umgänge 
(kapitel 5, avsnittet Det gällde alla grupper, men var särskilt viktigt för unga 
och ensamstående) minns till exempel en typiskt turistisk och reserelaterad 
konsumtion. Under vistelsen gjorde de, skriver hon, flera utflykter. De åkte 
bland annat med malmbanan samt köpte souvenirer. På hemvägen besökte de 
Skansen.330  

Här handlar det om en konsumtion som är en direkt följd av att meddelaren 
reste iväg någonstans. Resan i sin tur kan knytas till en preferens för nytt socialt 
umgänge. Detta sökte meddelaren genom att resa iväg hemifrån. Resor hade en 
konsumtionsbefrämjande effekt i sig. Det kommer jag att visa längre fram i det 
här kapitlet (i avsnittet Resor uppmuntrade till konsumtion). Men det sociala 
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önskemålet går också tydligt att knyta till konsumtion på fler sätt än så. En del 
res- och boendeformer hade till exempel utpräglat sociala drag. Det gällde 
sällskapsresor samt boende på pensionat, vandrarhem och semesterhem. Även 
kurser och läger hade en social karaktär. Meddelarna bodde nära eller reste ihop 
med andra.  

Detta uppskattades ofta, enligt vad de själva skriver i frågelistsvaren. Anita 
skriver om sin cykelsemester år 1951. Hon var en då 21-årig student, och denna 
cykelsemester genomförde hon ensam. Men hon mötte flera personer på vägen, 
vilket hon enligt sina egna minnen uppskattade. När det gäller vandrarhemmen 
hon bodde på skriver hon vidare att hon uppskattade en viss typ av vandrarhem, 
nämligen de som gav bäst möjlighet till sociala mötena:  

 
Mycket bättre med små och trevliga vandrarhem, där man äter vid 
gemensamma bord och så vidare. […] Men alltför effektiviserade 
vandrarhem är tråkiga för där blir det asocialt.331 
 

I kapitel 5 där de sociala preferensernas innehåll analyserades gavs också flera 
exempel på just sådana resor där man reste eller bodde med andra. Där citerades 
till exempel Monica och Inga, vilka deltagit i sällskapsresor332, Ingrid som 
bodde på semesterhem och Anita som deltog i en kurs.333  Alla skriver de 
uppskattande om umgänget som följde med den res- eller boendeform de valt. 
Att res- och boendeformerna kunde ha en social karaktär och att meddelarna 
vanligen fann nöje och glädje i detta är överlag mycket tydligt i materialet. Detta 
sociala önskemål har dock inte uppmärksammats i tidigare forskning, vilket jag 
redan påpekat i kapitel 5. Därmed har det inte heller uppmärksammats att 
önskemålet var så tydligt knutet till konsumtion. 

Också vissa av de sysslor/upplevelser meddelare ägnade sig åt under sina 
resor och besök hade tydliga sociala drag och innebar samtidigt att de köpte eller 
betalade för något. Ett exempel är sysslan att besöka en danstillställning, vilket 
flera informanter berättar att de gjorde. Olof, en dåvarande forskare, skriver om 
sin semester år 1943. Denna semester, en rundresa då han besökte flera platser i 
södra Sverige, genomförde han på egen hand. Men på midsommaraftonen gick 
han liksom andra till ortens dansbana, skriver han. Där betalade han bland annat 
inträde för att komma in.334  

Att köpa en parlör var också en tydligt socialt inriktad konsumtion. Det 
skriver bland andra Inga att hon gjorde inför en sällskapsresa till Paris år 
1954.335 Detsamma gäller konsumtionen av vykort, vilka många informanter 
minns att de köpte och skickade. Även detta var en socialt inriktad konsumtion. 
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En del informanter berättar dessutom att de köpte presenter som de gav antingen 
till någon där hemma eller till dem som fanns på den plats som besöktes. 
Gällande vykort och presenter till dem därhemma handlar det om en konsumtion 
som för ovanlighetens skull var inriktad på att markera och uppmärksamma 
banden till dem där hemma. Detta var i övrigt ovanligt. I övrigt handlar det 
främst om en konsumtion som går att knyta till preferensen för att göra nya 
bekantskaper. 

Sven, den unge kalkbrottsarbetaren som också citerades i kapitel 5 gällande 
socialt umgänge skriver att: ”När jag for hemifrån hade jag 200 kr i plånboken.” 
Av detta skulle han betala tågresan, båtresan, bussresan och hotellrummet de sov 
på första natten då de övernattade i Kalmar. Uppehället hos släktingarna blev de 
bjudna på. Sven fortsätter: ”När jag kom hem efter resan hade jag inte många 
ören över. Det mesta hade jag satt sprätt på. En liten present till morsan tror jag 
att jag köpte.” Det övriga, skriver han vidare, gick till småsaker, bland annat 
glass och vykort till sin mamma, sin mormor och sin morfar.336 

Familjeumgänge under semestern verkar däremot inte ha uppmuntrat till 
någon nämnvärd konsumtion. Det syns en mycket tydlig skillnad mellan de 
semestrar som meddelarna beskriver som en direkt följd av familjens krav och 
behov och de för vilka informanterna skriver att de uppskattade och önskade 
sociala möten. De minns och skriver om klart mer konsumtion för de senare 
semestrarna. Sammanfattningsvis kan jag därför konstatera att det sociala 
önskemålet på flera sätt tydligt var länkat till konsumtion. 

KONSUMTION OCH ÖNSKEMÅLEN OM KONTRAST, 
VILA OCH RESA 

Som visats i kapitel 6 gällande informanternas uppfattningar om relationen 
mellan semester och arbete hade många informanter en mycket stark önskan om 
kontrast gentemot hela vardagen, både arbete och övrigt vardagsliv. En resa eller 
vistelse på annan plats var förstås en idealisk typ av konsumtion för att fylla ett 
sådant önskemål. Den konsumtion som informanterna beskriver då de skriver 
uppskattande om kontrasten är följdriktigt relativt ofta reserelaterad. Det handlar 
om konsumtion av resor och boende, utrustning av kläder och utrustning inför 
resan. Dessutom beskrivs nöjesrelaterad konsumtion, konsumtion av mat och en 
socialt inriktad konsumtion av vykort och presenter.  

Intrycket från de semestrar för vilka meddelarna berättar att de önskade och 
uppskattade kontrast till sina vanliga liv är att det många gånger kan handla om 
relativt enkla och inte så kostsamma semestrar. Informanter berättar om tält- och 
cykelsemestrar, släktbesök och husmoderssemestrar. Önskan om kontrast kunde 
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enligt frågelistsvaren anpassas till en väldigt stor variation. Oftast handlade det 
dock om en resa. 

Även de informanter som ville ha vila på semestern ville ha kontrast från 
både arbete och vardag har jag visat. Dessutom ville de flesta kombinera vila 
med upplevelser av olika slag. Deras konsumtion skiljde sig enligt 
frågelistsvaren inte mycket från annan semesterkonsumtion där det övergripande 
önskemålet var kontrast. De informanter som berättar att de upplevde en vilsam 
och avkopplande semester beskriver i sina svar en konsumtion som helt och 
hållet ser ut som den konsumtion meddelare beskriver då de skriver om 
semestrar som innebar en uppskattad kontrast till vardagslivet. Det handlar om 
en reseinriktad och reserelaterad konsumtion. Många gånger var den ganska 
blygsam. Informanter åkte gärna iväg på semestern även om de inte hade det så 
gott ställt, men de reste då på billigare sätt.  

Vissa variationer går dock att se i materialet beroende på vad informanterna 
mer specifikt säger sig uppskatta. I tidigare avsnitt skilde jag uppskattning av 
sådant som var märkvärdigt och speciellt från önskan om kontrast (kapitel 6, 
avsnittet Märkvärdiga och speciella händelser. Som jag påpekade där knöts 
uppskattningen av märkvärdiga och speciella händelser nästan undantagslöst till 
resor och bortavisteler. Det kan man även se resultatet av då det gäller hur 
mycket konsumtion som beskrivs. Informanterna konsumerade enligt sina 
hågkomster klart mer i samband med semestrar då de beskriver att de upplevde 
märkvärdiga och speciella händelser än då de beskriver att de upplevde kontrast 
till vardagen. Det här har förstås att göra med att märkvärdiga och speciella 
händelser nästan enbart knöts till resor. Önskemålet om kontrast knöts även det 
oftast till en resa, men kunde också knytas till annat.  

Dessutom innebar det faktum att informanterna ville stå fria från vardagens 
begränsningar, att de också ville stå fria – så gott de nu kunde – från en 
begränsande ekonomi. När informanterna berättar om semestern redogör de 
tydligt för sin uppskattning av sådana tillfällen då vardagens ekonomiska 
omständigheter för en stund satts ur spel, även om det bara rörde sig om kortare 
tillfällen. Detta bör förstås ha kunnat uppmuntra konsumtion. 

När det inte var möjligt att stå helt fri från ekonomins begränsningar kunde 
det ändå vara möjligt att konsumera något litet. Ulla som berättar att hon inte 
kunde åka någon annanstans än till föräldrahemmet samt till en kamrats 
föräldrahem, eftersom inte pengarna räckte till annat, berättar att hon dock hade 
fått en liten slant extra av chefen inför semestern. De pengarna använde hon till 
att köpa porslin som en present åt sin mor när hon kom hem. Hon visste att 
modern saknade porslin att bjuda många personer: ”För dessa slantar köpte jag 
alltså porslin till mamma så hon skulle ha att taga av då främmande kom.”337 

Önskan att få omväxling ledde till konsumtion på ytterligare ett sätt. Som 
påpekats tidigare var det vanligast bland meddelarna att semestra på lite olika 
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sätt perioden 1938-1959. Samtidigt var det så att variation ledde till mer 
konsumtion, enligt materialet. Semestrar som inte följde samma mönster år efter 
år genererade mer konsumtion än semestrar som från år till år såg likadana ut. 
Detta berodde sannolikt på att nya semesterformer krävde nya investeringar i till 
exempel utrustning och liknande, men inte enbart. Det är tydligt att ”nya” 
semesterformer ledde till mer konsumtion än ”gamla”, vad det än gällde för 
semester. Detta övergripande mönster gällde så gott som alla semestrar som de 
beskrivs av meddelarna.  

Semestrar som innebar en resa eller vistelse på annan plats men ändå från 
år till år såg likadana ut utgjordes främst av stugvistelser och släktbesök. 
Gällande sådana ickevarierade semestrar beskriver inte meddelarna särskilt 
mycket konsumtion. I de fall stugvistelserna och släktbesöken mer hade 
karaktären av att vara unika avbrott gentemot andra semesterformer kunde de 
dock generera avsevärt mer konsumtion. Här fanns alltså en konsumtionslogik 
knuten till önskan om kontrast som innebar att oavsett allt annat gav variation i 
semesterformerna mer konsumtion än kontinuitet.  

Resor uppmuntrade till konsumtion 
I avsnittet som handlade om att resa och att se världen med egna ögon visade jag 
att informanternas önskan att resa och att se nya platser göddes av en 
förhandskunskap om de platser man åkte till. I detta att turisten påverkades av 
omgivningen i sina önskemål om vilka resor hon eller han ville göra och vad 
hon/han då ville se låg förstås en konsumtionsmässigt expansiv potential. 
Sightseeingböcker, vykort, den sociala omgivningen m.m. bidrog alla till att 
skapa nya önskemål hos semesterfirarna. Ju fler som reste desto mer skrevs och 
talades det om olika platser, vilket i sin tur skapade ytterligare resönskemål. Och 
i resan fanns en konsumtionsfrämjande potential ska jag visa i det följande. 

Ett övergripande mönster i materialet gäller vad olika typer av semestrar 
kostade. En del semesterformer, som de beskrivs av informanterna och även 
med tanke på vilka informanter som beskriver dem, framstår som att de hade 
mer lågbudgetkaraktär medan andra framstår som att de hade mer av 
högbudgetkaraktär. Semestrarna ingick i en slags hierarki, där hemmasemestrar 
kostade minst och utrikessemestrar mest.  

Resandet var – inte förvånande kanske – mycket tydligt knutet till 
konsumtion, och de önskemål som lättare knöts till en resa genererade också 
mer konsumtion enligt frågelistsvaren. Som redan påpekats innebar en resa 
nästan alltid att informanten konsumerade färdmedel och boende. Färdmedel 
och boende var generellt de två största utgiftsposterna i en semesterbudget. Vid 
en resa tilläts också fler andra utgifter än sådana som var direkt reserelaterade. 
Även utlägg för till exempel mat, kläder, nöjen och liknande tilläts kosta mer i 
samband med en resa, än vid en hemmasemester. Eller som Berit skriver 
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angående sin hemmasemester år 1950 (hon var då frisörlärling): ”Eftersom jag 
var hemma så skaffade jag inget nytt.”338  

Det var också mycket vanligare att informanterna hade sparat inför 
semestrar då de åkte iväg någonstans, än semestrar då de stannade hemma. Detta 
innebar förstås att det också fanns mer pengar att spendera, på både stort och 
smått. Monica som år 1954 åkte på en ungdomsresa med Scandinavian Touring 
och som citerades i kapitel 5 gällande denna resa, skriver att hon hade sparat 
pengar inför resan ”och hade gott om den varan när jag reste iväg”.339 Ett annat 
exempel ges av Gun, ett då 15-årigt affärsbiträde, som tillbringade semestern år 
1948 på ett sommarläger i en juniorförenings regi. Hon skriver:  

 
Jag som nästan aldrig köpte choklad annars, köpte och åt en hel enkronas- 
choklad varje dag! […] Det kanske berodde på, att man inte kunde göra av 
med pengar på något annat där, och lite semesterkassa hade jag ju sparat 
ihop340 
 

Hemmasemestrarna var alltså den typ av semester då informanterna, enligt 
frågelistsvaren konsumerade minst. Informanterna kunde tillbringa semestern 
hemma av många olika skäl. Det är dock tydligt att ekonomin spelade stor roll. 
Den vanligaste ekonomiska kommentaren gällande en beskriven 
hemmasemester är att meddelaren inte hade så god ekonomi, men att semestern 
inte heller var dyr. Sonja, som år 1940, då hon var 14 år gammal hade börjat 
arbeta på en fabrik (hon var enligt egen utsago ”fabriksflicka”) skriver till 
exempel gällande dessa sina första yrkesår att hon inte alltid hade råd att resa. 
Därför tillbringades en del av hennes dessa semestrar hemma, möjligen med 
avbrott för släktbesök på annan ort, till vilken hon cyklade.341   

Det som gäller punkt 4 och punkt 6 ovan, konsumtion av förnödenheter och 
nöjeskonsumtion, kunde även gälla hemmasemestrar. Det händer att 
informanterna berättar om sådan konsumtion i anslutning till en 
hemmasemester. I realiteten är det dock oftast i anknytning till resorna 
informanterna beskriver konsumtion av förnödenheter och nöjeskonsumtion.  

Inom kategorin resor fanns dock många olika varianter. Olika typer av 
resor och bortavistelser genererade olika mycket konsumtion, som det beskrivs 
av informanterna. Släktbesök ger relativt ofta intryck av att ha varit en mindre 
kostsam semesterform som även den valdes av ekonomiska skäl. Det faktum att 
man åkte iväg någonstans innebar dock ändå en viss konsumtion. Ett exempel på 
en återkommande typ av släktbesök ges av en dåvarande tjänsteman: 

 

                                         
338 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
339 KU-nr 10393, Nm 203, NMA. 
340 KU-nr 7410, Nm 203, NMA. 
341 KU-nr 7668, Nm 203,NMA. 



 
 

134 

Familjen bildades med början 1948 och därmed föll det sig naturligt att 
semestrarna huvudsakligen tillbringades hos svärföräldrarna […] och i 
övrigt hos mina föräldrar […] Så förgick ett par decennier medan våra tre 
barn växte upp.342 
 

Dessa semestrar följde ett liknande mönster år från år och de verkar inte heller 
ha genererat särskilt mycket konsumtion: 

 
Variationerna bestod i tvådagarsutflykter med bil från Tärnsjö till 
svärföräldrarnas barndomsbygder kring Stora Tuna i Dalarna och den 
talrika släkten där 343 
 

Att, som den unga fotolärlingen Ulla gjorde, åka tillbaks till föräldrahemmet på 
sin första eller sina första egna semestrar, var ganska vanligt bland de 
informanter som var ungdomar vid tiden för semestern. Ulla skriver:  

 
Inte kunde jag fara på någon annan semester vid denna tid under min 
ungdom. Lönen hade inte räckt. Den gick åt, så inte fanns det en chans att 
kunna spara av lönen.344  
 

Då blev lösningen att först göra en liten utflykt med cykel till kamratens 
föräldrahem och sedan åka vidare med buss till det egna föräldrahemmet. Sonja, 
som citerades alldeles nyss gällande sina första semestrar som fabriksflicka, 
beskriver något liknande. Hon skriver att när hon hade gift sig år 1950 hade de 
inte heller råd att resa bort. Sonja var nu hemmafru och gift med en man som 
arbetade i fabrik. De tillbringade då flera semestrar hos svärföräldrarna på deras 
torp. Sonja skriver att det mest blev ombyte på arbete. På torpet bärgade de 
bland annat säd enligt Sonja och plockade jordgubbar till Findus.345  

Även cykelsemestrar framstår som en relativt billig resform, som det 
beskrivs av informanterna. Visserligen fanns en relativt stor variation. 
Informanterna beskriver både mer och mindre kostsamma cykelsemestrar. I 
jämförelse med andra semesterformer ger dock cykelsemestrarna överlag intryck 
av att ha varit relativt billiga och inte krävt så stora ekonomiska insatser. 
Stugvistelser krävde vanligen lite bättre ekonomi, trots att, som det redan 
påpekats, var vanligt bland informanterna att hyra stuga under semestern och 
inte äga den själv. Även här återfinns ett relativt stort spann i frågelistsvaren 
mellan lågbudgetversionen av en stugsemester och motsvarande 
högbudgetversion.  

                                         
342 KU-nr 7179, Nm 203, NMA. 
343 KU-nr 7179, Nm 203, NMA. 
344 KU-nr 8157:1951, Nm 203, NMA. 
345 KU-nr 7668, Nm 203, NMA. 
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Pensionatsvistelser och olika slag av arrangerade resor eller resor som 
företogs i mer kommersiellt inriktade sammanhang krävde i sin tur ännu lite mer 
av ekonomin, som det beskrivs i frågelistsvaren. Utrikessemestrarna framstår 
som det dyraste och mest exklusiva alternativet. Många informanter reste inte 
varje semester, utan stannade även hemma en del, och de reste absolut inte 
utomlands varje år. Till utrikesresorna sparade man pengar, enligt många 
informanter. Då tilläts också resan kosta mer. För utrikessemestrarna gäller att 
meddelarna beskriver både mer sparande och mer konsumtion. Dålig ekonomi 
diskuteras inte i samband med de beskrivna utrikesresorna (men är alltså relativt 
vanligt omnämnt då det gäller hemmasemestrar och även en del andra semestrar 
av enklare karaktär.)  

Faktum är det inte heller var så ovanligt då det gäller periodens utrikesresor 
att dessa kom till lite av en lycklig slump. Det kunde vara ett arv eller ett annat 
oväntat pengatillskott som möjliggjorde resan. Det händer också att informanter 
beskriver resor de vunnit eller blivit bjudna på. Utrikesresorna var som det 
beskrivs av informanterna mycket starkt påverkade av inkomsten och dess 
förändringar. 

Vad gäller utrikessemestrar vill jag också påpeka att det under 1940-talet 
fanns en del restriktioner för resandet, vilket informanterna också berättar om. 
En meddelare berättar gällande år 1947, då hon reste över till släktingar i 
Danmark, att man bara fick ha med sig en bestämd summa pengar, 99 kronor.346 
99 kronor år 1947 motsvarar enligt SCB:s prisomräknare 1 837 kronor år 2011 
(januari).347 Det var alltså inte enbart ekonomi och intresse som bestämde ifall 
informanten kunde/skulle resa utomlands eller inte. (Valutaregleringen som 
begränsade mängden pengar man kunde ta med på utlandsresa togs inte bort helt 
förrän 1985.) 

I det här avsnittet har jag kunnat konstatera att resan hade en 
konsumtionsfrämjande effekt, inte bara i så måtto att resa och boende kostade, 
utan även på så sätt att andra varor och tjänster tilläts kosta mer då man reste än 
då man stannade hemma. Utrikesresorna tilläts kosta allra mest. Ju längre bort 
desto fler och dyrare inköp alltså. Detta är ett övergripande mönster som kan 
iakttas i materialet vare sig det handlar om informanter med bättre eller sämre 
ekonomi.  

Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det inom detta övergripande 
mönster fanns utrymme för en rätt stor variation. För varje typ av semester, som 
jag klassificerar den här, fanns ett relativt stort spann, från lågbudget till 
högbudget. Det fanns informanter som konsumerade mer och informanter som 
konsumerade mindre under till exempel en hemmasemester och självklart hade 

                                         
346 KU-nr 7892:1947, Nm 203, NMA. 
347 SCB:s prisomräknare, tillgänglig online: <http://www.scb.se/> Välj Hitta statistik, välj 
Statistik efter ämne, välj Priser och konsumtion, välj Konsumentprisindex, välj 
Prisomräknaren [2011-10-09]. 



 
 

136 

de med god ekonomi möjlighet att spara mycket mer inför en semesterresa och 
då konsumera mer i samband med den.  
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8 

Sammanfattande analys 

UTGÅNGSPUNKTER  

Licentiatuppsatsen gäller semesterfirares preferenser år 1938-1959. År 1938 
infördes Sveriges första semesterlag och under perioden växte den 
semesterrelaterade konsumtionen kraftigt. Men konsumtionen var inte given. 
Gällande andra länder har forskare visat att periodens kommersialisering av 
semestern skedde parallellt med att det också fanns organisationer som arbetade 
för en ickekommersiell och socialt inriktad semester. För de enskilda 
konsumenterna fanns också möjlighet att göra helt andra val än att lägga 
pengarna på just semesterrelaterad konsumtion. För att närmare förstå 
konsumtionen är därför konsumenternas preferenser ett viktigt 
undersökningsområde, och det krävs då att dessas innehåll analyseras fördjupat.  

Licentiatuppsatsens syfte är att närmare undersöka semesterfirarnas 
preferenser och ge en fördjupad analys av innehållet i dessa samt att klargöra 
vilka typer av konsumtion de kunde leda till. Den kvalitativa metoden har jag 
funnit vara en framkomlig väg för att nå djupare kunskaper om konsumenternas 
preferenser. Ett källmaterial som möter detta behov är så kallade frågelistsvar. I 
svar på frågelistan Semestern som finns på Nordiska museets arkiv beskriver 
informanter/meddelare utförligt och personligt semestrar de upplevt under den 
aktuella perioden. Studien undersöker hur/på vilket sätt semesterfirarna 
beskriver sina semestrar och gör en analys av vad detta säger om deras 
preferenser. Studien analyserar också hur dessa preferenser kan knytas till 
informanternas konsumtion. 

På ett övergripande plan företräder studien vissa antaganden genom det 
undersökningsområde som valts: det gäller konsumtionsperspektivet (istället för 
att studera någon aspekt knuten till produktionen) liksom valet att studera 
innehållet i konsumenternas preferenser. Dessa områden kan antas ha spelat roll 
i den ekonomiskhistoriska utvecklingen. Områdena är inte på något sätt nya 
inom ekonomisk historia, men ändå relativt lite utforskade. Jag argumenterar för 
att studier av olika aspekter av konsumtionen kan bidra med viktig kunskap som 
annars inte skulle komma fram, och att denna behövs. Licentiatuppsatsen bidrar 
med ny kunskap både när det gäller vilka semesterpreferenserna var och mer 
ingående vilket deras innehåll var samt hur de kan knytas till konsumtion. Det 
ska visas i det följande. 
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ÖVERGRIPANDE RESULTAT 

De preferenser som undersöks är:  
 

� relationen semester – arbete 
� naturkontakt  
� familjeumgänge och andra sociala relationer 
� vila 
� resa 

 
Här visas att ett övergripande önskemål för semestern var omväxling. 
Meddelarna ville ha kontrast till sina vardagsliv. De menade att de bäst fick vila 
genom att helt koppla av från sin vanliga vardag. De uppskattade att göra nya 
bekantskaper, att vistas på nya platser och i annan natur än den de såg till 
vardags. Detta innebar så gott som alltid att de behövde åka iväg någonstans på 
semestern. Att resa var också mycket uppskattat. Detta faktum har inte 
uppmärksammats nämnvärt i tidigare forskning rörande periodens 
semesterfirande och togs därför inte heller upp i licentiatuppsatsens inledande 
kapitel 1 där den tidigare forskningen diskuterades. I undersökningen har det 
dock blivit tydligt att resandet var viktigt för den tidens semesterfirare.  

Att resan var viktig är också betydelsefullt, eftersom detta innebär att det 
fanns klara incitament till konsumtion i den tidens semesterkultur. Resan 
innebar så gott som alltid konsumtion av olika slag. En alldeles övervägande del 
av den konsumtion som beskrivs av informanterna var knuten till resor de 
gjorde. Det handlade om konsumtion av färdmedel, boende, utrustning och 
souvenirer. Det faktum att informanten reste iväg uppmuntrade dessutom till 
konsumtion även av sådant som inte var direkt reserelaterat i sig. Ju längre bort 
resan gick desto mer omfattande inköp. Vad gäller hemmavarande informanter 
konsumerade dessa mycket mindre. Mat samt nöjen och upplevelser kunde dock 
konsumeras av både hemma- och bortavarande informanter. 

När det i övrigt gäller preferenserna framstår önskan om nytt socialt 
umgänge som särskilt konsumtionsbefrämjande. Faktum är att flera uppskattade 
res- och boendeformer som till exempel sällskapsresor, camping, semesterhem, 
vandrarhem och boende på pensionat hade en social inriktning i sig. Också flera 
andra typer av konsumtion hade en social inriktning, visar jag i uppsatsen. 
Följdriktigt är det också så att meddelarna beskriver en relativt omfattande 
konsumtion just i samband med de semestrar där de uttrycker en preferens för 
att göra nya bekantskaper på semestern. 

En annan semesterform till vilken relativt mycket konsumtion knöts var 
fjällvistelser. Det fanns, som det beskrivs av informanterna, en infrastruktur för 
fjällturism, vilket inte går att se gällande andra naturvistelser. Slutligen vill jag 
också uppmärksamma att önskan om kontrast/omväxling dessutom innebar att 
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det fanns en strävan att göra olika saker olika semestrar. Informanternas 
preferens för variation över tid hade även den en konsumtionsfrämjande effekt. I 
de fall informanterna varierade sina semesterformer över tid konsumerade de 
också mer än då de semestrade på samma sätt över en längre period. Detta 
gällde oavsett vilken semesterform det i övrigt handlade om.    

I det följande ska ytterligare fördjupande resultat gällande de enskilda 
preferenserna presenteras. För att det ska bli tydligt vilken ny kunskap 
undersökningen tar fram diskuteras resultaten i relation till vad som sagts i 
tidigare forskning. Den tidigare forskningen presenterades i kapitel 1 under 
rubriken Semesterpreferenser år 1938-1959. 

PREFERENSERNA MER INGÅENDE 

Relationen semester – arbete 
Angående relationen semester – arbete visas i studien, till skillnad mot vad som 
visats i tidigare forskning, att frågan inte kan begränsas till relationen semester – 
arbete utan måste vidgas till att även inbegripa övriga vardagen. Det är nämligen 
tydligt att de semesterfirande informanterna uppfattade semestern som något 
som stod i relation till hela vardagslivet, arbete liksom övrig tid. Det här är ett 
mycket viktigt resultat, menar jag. Det innebär att semestern fick en helt annan 
betydelse än den skulle ha haft om det enbart var förvärvsarbete den uppfattades 
stå i relation till. 

På ett övergripande plan bygger etnologen Orvar Löfgrens refererade studie 
på tesen att i och med industrialiseringen skiljdes arbete och semester/fritid åt 
både i tid och rum, liksom i människors uppfattningar. Arbete och semester 
uppfattades stå i motsättning till varandra. Semester och annan fritid skulle 
dessutom kompensera för arbetet och ge det arbetet inte gav.348 Vad som visas 
här är att semestern inte kan klumpas ihop med annan fritid. Detta innebar på så 
sätt ett än starkare isärhållande och uppdelande: semestern skiljdes särskilt ut 
och skulle kontrastera till både arbete och övrigt vardagsliv.  

Främst var det kontrast/omväxling som eftersträvades. Informanterna ville 
att semestern skulle innebära något annat än deras vanliga vardag. På detta sätt 
utgjorde semestern en alldeles särskild tid, en paus i informanternas vanliga liv. 
Semestern behövde inte ha så stor inverkan på informantens vanliga liv, annat 
än att vara ett avbrott i detta. Enligt Löfgren var det just kontrast den tidens 
semesterfirare eftersträvade. Löfgren uppmärksammar dock inte betydelsen av 

                                         
348 Löfgren, 1979, s.19-130. 
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det liv som fanns utanför arbetet, utan menar att det var kontrast till just arbetet 
som eftersträvades.349  

Precis som jag uppmärksammade i inledningen ledde det tidigare 
förhållningssättet, att enbart ställa semestern i relation till arbetet, till motstridiga 
resultat då det gäller hemarbetande hustrurs uppfattningar rörande semestern. 
Sågs till exempel hemlivets sysslor som arbete eller semester av dessa kvinnor 
och vad var det i så fall de ville ha kontrast till? Detta redde Löfgren aldrig ut, 
utan han nöjde sig med att beskriva borgerliga mäns semestersyn. Jag visar att 
både kvinnor och män uppfattade semestern på samma sätt: som något som 
skulle ge omväxling till vardagslivet. Detta synsätt fungerade för både kvinnor 
och män, var och hur de än hade sitt arbete, eftersom det omfattade hela deras 
vardagsliv.  

Samtidigt visar jag att det fanns vissa tvetydigheter kring semestern bland 
annat för hemarbetande hustrurs del. Gränserna för vad som var semester och 
vad som inte var det var inte alltid så tydliga. Därför skiljde sig också kvinnors 
uppfattningar om semester något från mäns då det gällde vilken specifik typ av 
omväxling/kontrast som eftersträvades. Kvinnor uppskattade i något högre 
utsträckning att uppleva märkvärdiga och speciella händelser, medan män 
istället i något högre utsträckning uppskattade kontrast och vila. Det 
övergripande önskemålet, omväxling till vardagen, delades dock av både 
kvinnor och män. 

Även en del lantbrukare, visas det här, ansåg sig kunna ha semester och 
uppskattade då omväxling gentemot vardagen minst lika starkt som andra 
grupper. För lantbrukarna var det i princip en tvingande förutsättning att de reste 
iväg någonstans. Stannade de hemma stod de mitt i både arbete och övrigt 
vardagsliv. Samtidigt var det ett faktum att lantbrukare vid den här tiden 
vanligen inte tog semester varje år. De hade ingen formell semesterrätt och 
karaktären på deras arbete var sådant att det gav små möjligheter till semester.  

Naturkontakt 
Även när det gäller naturuppfattningar syns ett något annorlunda förhållningssätt 
hos informanterna än vad som har kommit fram i tidigare forskning. 
Naturkontakten har framhållits som ett tydligt önskemål i periodens semesterliv. 
Dessutom har naturen placerats in i ett större sammanhang av industrialisering 
och modernisering. Naturen kom att ställas i motsättning till arbetet och 
uppfattades ha kompenserande kvaliteter gentemot detta.350  

Att naturkontakten uppskattades visas även här. Naturen sågs som viktig 
och som något som hörde semestern till. Det visar bland annat det faktum att en 
bortregnad semester som hindrat utevistelser kunde betraktas som en förstörd 
semester. Särskilt uppskattade informanterna natursightseeing, att se vacker och 

                                         
349 Löfgren, 1979, s.19-130. 
350 Löfgren, 1979, s.45-73. 
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annorlunda natur. När det gäller naturen som en rekreationsoas stämmer 
informanternas beskrivningar på det sättet rätt väl överrens med vad Löfgren 
tidigare har fört fram.  

När det gäller i vilken utsträckning naturen uppfattades stå för ett mer 
”äkta” liv, alltså ställdes i motsättning till det moderna livet i produktionssfären 
och gavs en kompenserande kvalitet, pekar dock den kvalitativa analys som görs 
här i en annan riktning än Löfgrens forskning. Här har visats att informanternas 
oftast inte tillskrev naturen någon djupare innebörd eller kompenserande kvalitet 
under semestrarna. Alla informanter uttrycker dock inte samma sak. Det fanns 
de som ansåg att naturen var en mycket behövlig motpol till det hektiska liv de i 
övrigt levde. De flesta gjorde det dock inte. 

För de flesta informanterna gällde istället att de visserligen tyckte att 
naturvistelser hörde semestern till och att de uppskattade naturkontakten, men 
att de inte satte den främst. Snarare togs naturen för given. Ofta verkar 
natursemestrar ha fungerat som ett bästa möjliga, men inte mest eftersträvade 
alternativ. För detta talar också det faktum att naturvistelser framstår som ett 
mindre kostsamt alternativ. Grupper som hade råd valde andra 
semesteralternativ.  

Det är också intressant att notera att det främst var naturen på annan plats 
än i det egna hemmets omgivningar som lockade. Den naturnära semestern 
skulle alltså helst innebära en resa eller vistelse på annan plats av något slag. I 
det här synsättet kunde informanter, både de som bodde i staden och på landet, 
liksom de som arbetade inom lantbruket och de som arbetade med annat, 
förenas. Det går med andra ord inte att skönja någon större skillnad i 
naturpreferenser med avseende på om informanten hade starkare anknytning till 
ett liv nära lantbruk och bondesamhälle eller ett mer modernt produktionsliv.  

Informanternas inköp av varor och tjänster i samband med de naturnära 
semestrarna var relativt sparsamma. Viss utrustning kunde ibland köpas inför en 
semester, till exempel ett tält. Detta kunde man sedan använda under flera 
semestrar. Ibland kunde också andra typer av inkvartering och resor köpas. 
Vanligen när informanterna berättar om inköp i samband med semestern gäller 
det dock mat och dryck. 

En viss rudimentär turismindustri kan dock som påpekats skönjas i 
samband med fjällsemestrarna. Fjällvärlden var en kanoniserad plats och fjällen 
uppfattades som en alldeles särskilt sevärd naturtyp. Fjällvärlden beskrevs på ett 
annat sätt än annan svensk natur, mer ordrikt och entusiastiskt i frågelistsvaren. 
Till fjällvärlden knöts också mer konsumtion än gällande andra naturvistelser.  

Familjeumgänge och andra sociala relationer 
Tidigare forskning har lyft fram familjens ökande betydelse på bekostnad av 
andra sociala sammanhang gällande semesterfirandet under den här perioden. 
Resultaten här visar istället att just dessa andra sociala sammanhang hade stor 
betydelse för semesterfirarna. Dessa sammanhang var inte knutna till 
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arbetsplats, familjeliv eller andra områden som hörde vardagslivet till, utan 
utgjordes av ett specifikt semesterumgänge. Det var nya möten och 
bekantskaper som främst uppskattades. Detta har inte kommit fram i den tidigare 
forskningen, men kommer mycket tydligt till uttryck i informanternas svar.  

Det var särskilt vanligt bland de informanter som var unga vuxna (i 
åldrarna 15-30 år) att uttrycka uppskattning av nytt och omväxlande socialt 
umgänge. Dock var preferensen stark också i andra informantgrupper. 
Framförallt var det andra semesterfirare informanterna beskriver att de umgicks 
och uppskattade att umgås med. Också ortsbefolkning på den plats där den 
semestrande informanten vistades kunde vara en del av umgänget. Det fanns 
dock vissa gränser. Utländsk ortsbefolkning umgicks meddelarna oftast inte 
med. En orsak var bristande språkkunskaper.  

Familjen å sin sida var viktig då det gällde att bestämma vad man skulle 
göra under semestern. Man umgicks också ofta med familjemedlemmar på 
semestern. Familjens betydelse var dock inte enbart av ett positivt slag. Olika 
familjemedlemmars behov och önskemål kunde betyda att informanterna inte 
fick semestra på det sätt hon eller han egentligen ville. Angående 
familjeuppfattningar i samband med semestern har Löfgrens teori om natur- och 
familjeliv som ståendes i kontrast till och kompenserande för arbetslivet 
refererats. De resultat som framkommer här i undersökningen komplicerar dessa 
tidigare resultat.351 Kontrasttanken har relevans på så sätt att det är tydligt att 
informanterna ville ha omväxling under semestern. Det var dock inte familjen 
som stod för omväxlingen, och på det sättet avviker resultaten från Löfgrens. 
Det var istället nya sociala möten och bekantskaper som stod för kontrasten.  

Det sociala önskemålet, att få göra nya bekantskaper och att få umgås med 
personer man inte umgicks med till vardags, var mycket starkt. 
Anmärkningsvärt är också att detta sociala önskemål så tydligt var knutet till 
konsumtion. Familjeumgänget som det beskrivs av informanterna var inte alls 
knutet till konsumtion i samma utsträckning. Överlag minns meddelarna mer 
konsumtion i samband med de semestrar då de också skriver uppskattande om 
nya sociala bekantskaper. Det krävdes att man reste iväg någon annanstans för 
att möta nya människor. Till det sociala umgänget knöts därför all sådan 
konsumtion som hörde resekonsumtionen till. Det gällde resor, boende, kläder 
och utrustning inför resan, souvenirer och minnessaker, shopping, samt mat, 
nöjen och upplevelser på plats. Många res- och boendeformer hade också, vilket 
redan påpekats, en social karaktär i sig. Även en del annan semesterkonsumtion 
hade en social inriktning, till exempel besök på dansbanor och att köpa och 
skicka vykort.  

                                         
351 Löfgren, 1979, s.74-130. 



 
 

143 

Vila och resa 
Det är tydligt att önskan om omväxling, en alldeles särskild tid skild från all 
vardaglig tid, kunde ta sig lite olika uttryck. Både önskemålen om att få vila och 
att få resa, vilka var relativt vanliga bland informanterna, handlade i grunden om 
en uppskattning av kontrast gentemot vardagen. Informanterna ville ha vila och 
avkoppling under semestern, vilket i sin tur knöts till ett önskemål om 
omväxling och ofta även om att få resa. Att resa var i sin tur vad som ser ut att 
ha varit ett nästan perfekt sätt att få omväxling under semestern, då en resa 
nästan automatiskt innebar att man också slapp ifrån sin vardag.  

Vad gäller vilan har, vilket beskrevs i kapitel 1 under rubriken Vila och 
avkoppling, ett negativt synsätt bland personer i tidens offentliga debatt lyfts 
fram i tidigare forskning. Enligt detta synsätt borde semestern användas på ett 
aktivt sätt. I vilken mån informanterna uppfattade vila på detta moraliskt laddade 
och negativa sätt är inte helt klart. Deras betoning av aktivitet/omväxling som ett 
sätt att få vila skulle kunna tyda på det. De ger däremot inga direkta uttryck för 
ett sådant synsätt, och faktum är att informanternas betoning av vila och aktivitet 
framförallt kan tolkas som ett uttryck för det övergripande önskemålet att få 
omväxling och kontrast gentemot vardagen. Det går alltså inte att vare sig 
bekräfta eller helt förkasta idén att informanterna skulle ha uppfattat vila som 
moraliskt negativt. Däremot visar resultaten tydligt att önskemålet om kontrast 
gentemot vardagen var mycket starkt. 

Resandets relativt stora betydelse vid den här tiden har inte 
uppmärksammats i tidigare forskning, men är ett tydligt resultat i 
licentiatuppsatsen. Som redan påpekats var en resa (till skillnad mot en 
hemmavistelse) tydligt knuten till konsumtion, både direkt reserelaterad 
konsumtion och annan konsumtion. Vissa mindre skillnader i konsumtionen går 
därför också att se beroende på vilken typ av specifika semesterpreferenser 
informanterna hade. De som angav att de önskade vila och/eller kontrast 
beskriver något mindre konsumtion, medan önskemålet att få resa liksom 
önskan att få uppleva något märkvärdigt och speciellt (vilken i realiteten ofta 
knöts till resor) ledde till något mer konsumtion.  

Med tanke på den expansiva utveckling turismen genomgått de senaste 
decennierna och den stora samhällsekonomiska betydelse turism har idag är det 
inte så konstigt att resandet hade börjat bli betydelsefullt redan vid den tid som 
studeras här.352 Det är dock inget som uppmärksammats i den tidigare 

                                         
352 Utländska inkommande turister beräknas till exempel ha stor ekonomisk betydelse för 
Sverige idag, både vad gäller exportvärde och inhemsk sysselsättning. Uppgifter om 
sysselsättning och exportvärde räknas fram genom en metod som kallas Metod för 
satellitkontoberäkning, ”Tourism Satellite Account” och som tagits fram av FN-organet 
World Tourism Organization (UNWTO) tillsammans med OECD och 
turismnäringsorganisationer, vilket även det visar den betydelse som tillmäts turismen. I 
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forskningen. Gällande nutid kan jag dock konstatera att forskningen, precis som 
påpekades i kapitel 6 (avsnittet En önskan att resa iväg), är omfattande.  

 

                                                                                                                               
Sverige görs beräkningarna av SCB:s nationalräkenskaper på uppdrag av Tillväxtverket som 
är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken. Se Fakta om svensk turism 2009. 
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Bilaga 1. Nm 203 Semestern: referenser till de 

frågelistsvar som används 
 
De frågelistsvar som analyseras i studien är de där informanten berättar om 
åtminstone en semester under åren 1938-1959 och för vilken det går att fastställa 
informantens ålder, sysselsättning och kön. Totalt handlar det om 112 
frågelistsvar vari det berättas om 730 semestrar.  

Här redovisas dessa frågelistsvars KU-nummer. Varje KU-nummer är unikt 
för det svaret. De semesterfrågelistsvar som har använts är: KU-nummer 7022, 
7029, 7032, 7034, 7035, 7036, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7047, 7048, 7049, 
7054, 7056, 7060, 7062, 7068, 7072, 7077, 7083, 7090, 7092, 7094, 7097, 7101, 
7107, 7111, 7112, 7113, 7114, 7116, 7121, 7125, 7126, 7127, 7134, 7136, 7137, 
7138, 7140, 7143, 7146, 7154, 7158, 7160, 7179, 7189, 7190, 7192, 7211, 7213, 
7216, 7218, 7228, 7236, 7242, 7246, 7247, 7294, 7295, 7323, 7410, 7451, 7457, 
7545, 7581, 7590, 7602, 7604, 7606, 7607, 7613, 7667, 7668, 7676, 7679, 7685, 
7892, 7902, 7930, 7949, 7991, 8011, 8012, 8015, 8074, 8157, 8511, 8713, 8735, 
8918, 8954, 8977, 8986, 9021, 9068, 9135, 9282, 9342, 9701, 9728, 10145, 
10173, 10250, 10258, 10378, 10393, 10399, 10978 och 11058, Nm 203, NMA. 
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Bilaga 2. Referenser till tabell 1 och 2 gällande 

de mest uppskattade semesterföreteelserna  
 
I tabell 1 och 2 redovisas vilka företeelser som var mest uppskattade och 
önskade perioden 1938-1959, enligt svar på semesterfrågelistan Nm 203, NMA. 
Här redovisas dessa frågelistsvars KU-nummer. Varje KU-nummer är unikt för 
det svaret. De semesterår för vilka informanterna uppger att de uppskattade eller 
önskade företeelsen anges också. De semesterfrågelistsvar som har använts är: 

Social samvaro (215 semestrar/57 frågelistsvar) 
KU-nummer samt semesterår: 7029:1938-1948; 7041:1952, 1957; 7043:1938-
1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958; 7048:1955, 1957, 1959; 7049:1938-1948; 
7054:1948; 7056:1943; 7060:1955; 7062:1945; 7097:1947-1952, 1954-1958; 
7107:1950; 7112:1950; 7113:1947-1950, 1953, 1958; 7125:1939; 7127:1955; 
7134:1954-1956; 7137:1944, 1953; 7138:1939; 7140:1950; 7143:1953; 
7154:1943; 7160:1943, 1946-1959; 7190:1938-1939, 1943-1945, 1947, 1954; 
7211:1955; 7213:1938-1939, 1955, 1958; 7216:1938; 7218:1956, 1959; 
7228:1945-1955, 1957; 7236:1956; 7242:1952-1954, 1956, 1958; 7246:1954; 
7247:1943, 1945, 1951, 1953, 1957; 7410:1948; 7451:1950; 7590:1945; 
7604:1939-1947; 7606:1956-1957; 7667:1938-1941, 1943, 1947; 7668:1938-
1939, 1943; 7685:1940-1943, 1946, 1948; 7930:1938; 7991:1949, 1954; 
8012:1940; 8074:1953-1954; 8713:1940, 1942, 1944, 1954-1955, 1959; 
8735:1941, 1950-1953, 1957; 8954:1943, 1949; 8977:1958; 8986:1951-1959; 
9021:1947, 1949, 1952, 1954; 9701:1952-1954; 10250:1941-1943; 10258:1938-
1942; 10393:1954; 10399:1939; 10978:1949, 1953 samt 11058:1946, 1948-
1952, Nm 203, NMA. 

Resa (199 semestrar/46 frågelistsvar) 
KU-nummer samt semesterår: 7029:1955; 7034:1950 och 1958; 7035:1941; 
7040:1939-1959; 7041:1952; 7044:1938; 7047:1953; 7062:1945; 7094:1948; 
7097:1947-1959; 7101:1955; 7121:1939 och 1956; 7134: 1954-1955; 
7146:1956; 7154:1943; 7179:1948-1959; 7189:1951; 7190:1938-1939, 1943-
1945, 1947 och 1954; 7211:1943 och 1955; 7213:1938-1939, 1954-1955 och 
1958; 7228:1957 och 1959; 7236:1938-1956; 7242:1939 och 1954-1955; 
7247:1938-1943, 1945-1946, 1949, 1951-1954 och 1956-1959; 7581:1951 och 
1953; 7590:1945; 7606:1958; 7613:1956; 7668:1938-1943 och 1946-1959; 
7676:1938-1939 och 1952-1953; 7679:1950; 7685:1941-1942; 7892:1947-1949; 
7949:1958; 8012:1938-1940; 8074:1953; 8713:1954-1955; 8918:1956; 
8954:1950-1959; 8977:1958; 9135:1950; 9282:1946-1947; 9342:1938-1943; 
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10145:1954-1959; 10250:1939, 1944 och 1947-1955 samt 10393:1954, Nm 203, 
NMA. 

Kontrast till arbete och vardag (134 semestrar/37 
frågelistsvar) 
KU-nummer samt semesterår: 7040:1939-1959; 7041:1950 och 1957; 
7047:1953; 7054:1948; 7056:1943; 7062:1945; 7068:1952; 7072:1938; 
7077:1955; 7097:1947 och 1959; 7101:1940 och 1946; 7113:1947-1949, 1953-
1954; 7137:1944; 7138:1939; 7189:1938, 1951 och 1957; 7190:1943-1945; 
7211:1943 och 1955; 7213:1938-1939 och 1955; 7236: 1938-1956; 7242:1954-
1958; 7323:1938-1939; 7604:1939-1947; 7606:1956-1957; 7667:1938-1941 och 
1943; 7685:1948; 7930:1938; 8012:1940; 8074:1952; 8157:1951; 8511:1945; 
8735:1950-1953 och 1957; 8918:1953-1955 och 1957-1958; 8977:1946-1947 
och 1958; 9068:1940; 9342:1938-1943; 10258:1938-1942 samt 11058:1943-
1947 och 1949-1952, Nm 203, NMA.   

Naturupplevelse (125 semestrar/42 frågelistsvar) 
KU-nummer samt semesterår: 7035:1941; 7041:1952; 7043:1949, 1951, 1953, 
1955, 1957 och 1959; 7049:1938-1948; 7072:1938 och 1950; 7097:1947, 1950, 
1953, 1956 och 1959; 7101:1946 och 1955; 7113:1947-1949 och 1953; 
7114:1952; 7137:1944; 7138:1939; 7143:1953; 7160:1943; 7179:1946; 
7189:1951 och 1957; 7190:1938-1939, 1943-1945, 1947 och 1954; 7213:1938-
1939, 1954-1955 och 1958; 7228:1957; 7236:1956; 7242:1951-1953; 7247:1946 
och 1953; 7295:1944-1946; 7323:1941; 7590:1955-1959; 7602:1957-1959; 
7604:1957; 7606:1956-1959; 7667:1947; 7668:1942-1943 och 1946-1959; 
7685:1940-1941 och 1948; 7949:1958; 7991:1938-1944, 1949 och 1954; 
8074:1959; 8713:1955; 8735:1941, 1950-1953 och 1957; 8977:1946-1947; 
9135:1952; 9282:1946-1947; 10145:1953; 10378:1938 och 1943; 10978:1949 
och 1953 samt 11058:1951, Nm 203, NMA.   

Vila och avkoppling (113 semestrar/ 31 frågelistsvar) 
KU-nummer samt semesterår: 7035:1941; 7040:1939-1959; 7041:1950; 
7043:1949-1959; 7044:1938; 7048:1939, 1955, 1957 och 1959; 7049:1938-
1948; 7054:1948; 7056:1943; 7062:1950-1951; 7068:1952; 7072:1938; 
7094:1948; 7097:1947-1959; 7101:1940 och 1946; 7113:1947-1950, 1953 och 
1958; 7137:1944; 7154:1943; 7189:1938 och 1951; 7213:1939 och 1958; 
7236:1956; 7242:1939 och 1954-1958; 7247:1951 och 1957; 7323:1953; 
7545:1956; 7606:1956-1957; 7667:1938-1941 och 1943; 7685:1940-1941 och 
1943; 8735:1941, 1950-1953 och 1957; 10399:1939 samt 10978:1953, Nm 203, 
NMA. 
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Märkvärdiga och speciella händelser (103 semestrar/48 
frågelistsvar) 
KU-nummer samt semesterår: 7029:1944 och 1955; 7034:1958; 7036:1939; 
7041:1957; 7044:1938; 7054:1948; 7072:1950; 7077:1955; 7097:1959; 
7101:1946; 7107:1950; 7126:1947; 7134:1954; 7138:1939; 7143:1953; 
7146:1956; 7154:1943; 7160:1943; 7190:1943-1945; 7211:1955; 7213:1938-
1939, 1955 och 1958; 7216:1938; 7242:1954-1955; 7247:1949, 1951, 1953-
1954 och 1957; 7294:1938; 7410:1948; 7457:1958; 7581:1951 och 1953; 
7590:1945 och 1959; 7604:1939-1947 och 1957; 7668:1943, 1946-1959; 
7679:1944; 7892:1947-1951; 7949:1953 och 1955; 7991:1954; 8012:1940; 
8157:1951; 8713:1954-1955; 8918:1956; 8954:1959; 8977:1946-1947; 
9135;1950; 9282:1946-1947; 9701:1943, 1953 och 1955; 10250:1939 och 1941; 
10393:1954; 10399:1939 samt 11058:1943-1947 och 1949-1952, Nm 203, 
NMA.   

Sevärdheter och sightseeing (100 semestrar/46 
frågelistsvar) 
KU-nummer samt semesterår: 7029:1955; 7032:1946; 7034:1958; 7035:1941; 
7036:1939; 7041:1952; 7044:1938; 7049:1938-1948 och 1953; 7054:1948; 
7060:1955; 7072:1950; 7077:1955; 7097:1956; 7101:1955; 7114:1952; 
7127:1951, 1955, 1958; 7134:1954; 7137:1953; 7143:1953; 7160:1943 och 
1946-1959; 7179:1946; 7189:1951 och 1953; 7190:1938-1939, 1943-1945, 
1947, 1954; 7192:1954; 7211:1943; 7213:1938-1939, 1955 och 1958; 
7242:1955-1958; 7247:1946, 1949, 1953 och 1958; 7590:1959; 7604:1957; 
7606:1956-1957; 7679:1944; 7685:1942; 7892:1949-1950; 8713:1955; 
8735:1941; 8954:1943, 1950-1953 och 1956-1959; 8977:1946; 9135:1952; 
9701:1953; 10145:1953; 10250:1941; 10378:1938; 10393:1954; 10978:1953 
samt 11058:1949 och 1951, Nm 203, NMA. 



 
 

149 

Bilaga 3. Frågelista med följebrev utskickad av 
Nordiska museet 

Nordiska museet 
Kulturhistoriska undersökningen, 115 21 Stockholm 

 
Frågelista 203 Semestern 

 
Nordiska museet har för närvarande fritiden som ett tema för frågelistor. Vi bad 
1973 våra medarbetare att skildra fritiden under det gångna året, vardagskvällar, 
vanliga helger, årets stora helger och semestern. Den här gången tar vi upp 
semestern på ett utförligare sätt. 

Semester – av ett latinskt ord för termin – har i vårt land kommit att betyda 
inte bara en viss tids ledighet utan ledighet med bibehållen lön. Semestern för 
gemene man är av relativt sent datum, den blev lagstadgad 1938. Dessförinnan 
hade dock många arbetare avtalsvägen uppnått några dagars ledighet medan 
ämbets- och tjänstemän kunde ha flera veckor. Ännu finns det dock grupper i 
vårt samhälle som inte omfattas av semesterlagen, lantbrukare t ex. 

Semestervanorna har förändrats på många sätt under de senaste årtiondena 
bl a genom den ökade bilismen och de billiga charterresorna. Vi vet också att 
den enskilda människans semestervanor ofta växlar med ändrade 
familjeförhållanden, ekonomiska villkor o s v. 

Vi vill nu be våra medarbetare att så utförligt som möjligt berätta om olika 
semestrar under sitt liv. Eftersom vi är måna om att få förändringarna belysta ber 
vi er att om möjligt skildra semestrar med olika innehåll; semestrar som ni har 
stannat hemma, besökt släkt och vänner, åkt cykel, bil eller skidor, bott i tält 
eller husvagn, på hotell eller pensionat, i egen eller hyrd fritidsstuga, rest 
utomlands o s v. Att berätta om alla sina semestrar kan bli för omfattande, välj 
ut några av dem och beskriv dem med stöd av frågorna a-i under punkt 2. 

Skicka gärna in semesterbilder från olika tider, ange om vi får behålla dem 
eller om ni vill ha dem tillbaka. 

 
Läs igenom hela listan innan ni börjar besvara den och GLÖM INTE att 

uppge namn, adress, födelseår och -ort, sysselsättning. 
1 
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1.  Börja gärna med dina barndomsminnen av semestrar, föräldrars eller andras. 
2. Berätta om din egen första semester: 
 a. När hade du den, hur lång var den, fick du välja tiden själv. 
 b. Var tillbringade du den, var du hemma eller reste du bort. Varför valde 

du det ena eller det andra. Om du reste, vad fick dig att välja just den 
semesterorten. 

 c. Hur planerade du semestern, vad hade du för förväntningar, vad ville du 
uppleva, vilka ville du träffa. 

 d. Hur bekostade du semestern, vad betydde ekonomin för ditt val, 
sparade du under året. 

 e. Berätta om hur du tillbringade semesterdagarna, om olika 
sysselsättningar. 

 f. Medförde semestern ändrade vanor i fråga om mat och dryck, boende, 
sovtider, umgänge, klädsel, brev- och vykortsskrivning, fotografering 
o s v. 

 g. Om du reste, beskriv på vilket sätt. Var du ensam eller i sällskap, med 
vem eller vilka. 

 h. Beskriv din semestergarderob och övriga utrustning. Hade du skaffat 
något extra till semestern, i så fall vad. 

 i. Hur tycker du att dina förväntningar inför semestern infriades. 
3. Har dina semestervanor ändrats. I så fall på vilket sätt, när och av vilken 

anledning. Beskriv några andra semestrar på samma sätt som under punkt 2 
frågorna a till i. 

4. Vilken var ditt livs bästa semester, beskriv den. Varför tyckte du bäst om 
den. Vilken var den sämsta semestern du haft och varför var den sämst. 
Berätta som under 2, a till i. 

5. Vad har du för planer för den kommande semestern. 
6. Berätta också gärna om närståendes semestervanor. Skiljer de sig från dina, 

på vilket sätt i så fall. 
 
 
December 1978 
 
Annika Österman 
 

2 
 

Källa: Nm 203, NMA. 
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Bilaga 4. Klassindelning 
I kapitel 2 (avsnittet Klassindelning) beskrivs grunderna för indelningen. Här 
följer en lista över informanternas sysselsättningar i bokstavsordning samt till 
vilken klass/grupp de sorterats. Vid flera tillfällen hade skilda informanter 
samma yrken. Antalet yrken som anges här är därför färre än antalet 
informanter. (Detta alltså trots att några informanter redovisar flera yrken 
gällande olika perioder.) 
 
Sysselsättning  Klassindelning 
Affärsbiträde   Tjänstemän 
Allt-i-allo, lanthandel  Arbetare 
Anläggningsarbetare  Arbetare 
Apotekstekniker  Tjänstemän 
Arbetare på fabrik/industri  Arbetare 
Avdelningschef  Tjänstemän 
Banbiträde   Arbetare 
Bankkamrer   Tjänstemän 
Barnsköterska   Tjänstemän 
Bibliotekskontorist  Tjänstemän 
Biträde i handel/affär  Tjänstemän 
Bruksarbetare   Arbetare 
Bryggeriarbetare  Arbetare 
Byggarbetare   Arbetare 
Byggnadssnickare  Arbetare 
Byråchef i statlig kommission Tjänstemän 
Civilingenjör i företag  Tjänstemän 
Damfrisörska   Arbetare 
Distriktssköterska  Tjänstemän 
Egen företagare  Lantbrukare och företagare 
Expeditionsunderofficer  Tjänstemän 
Fabriksarbetare  Arbetare 
Finmekaniker   Arbetare 
Flottare   Arbetare 
Folkskoleinspektör  Tjänstemän 
Folkskollärare   Tjänstemän 
Forskare   Tjänstemän 
Frilansjournalist  Tjänstemän 
Furir i flottan, anställd  Tjänstemän 
Fältchef, marknadsundersökningar Tjänstemän 
Föreståndare   Tjänstemän 
Företagare  Lantbrukare och företagare 
Förskollärare vid barnsjukhus Tjänstemän 
Försäkringstjänsteman  Tjänstemän 
Försäljningschef  Tjänstemän 
Gruvarbetare   Arbetare 
Hemsömmerska  Arbetare 
Industriarbetare  Arbetare 
Ingenjör   Tjänstemän 
Jordbrukare  Lantbrukare och företagare 
Journalist   Tjänstemän 
Kartritare   Tjänstemän 
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Sysselsättning  Klassindelning 
Kassakontorist  Tjänstemän 
KFUK-sekreterare  Tjänstemän 
Kokerska   Arbetare 
Kontorist    Tjänstemän 
Korrespondent  Tjänstemän 
Kraftledningsbyggare  Arbetare 
Lantarbetare   Arbetare 
Lantarbetarhustru  Arbetare 
Lantbrukare  Lantbrukare och företagare 
Lantbrukshustru  Lantbrukare och företagare 
Lanthusmor  Lantbrukare och företagare 
Leg. sjuksköterska  Tjänstemän 
Läkarsekreterare  Tjänstemän 
Lärare   Tjänstemän 
Lärling i damfrisöryrket  Arbetare 
Lärling på fotofirma  Arbetare 
Målare och taktjärare  Arbetare 
Pastor/predikant  Tjänstemän 
Polis   Tjänstemän 
Postbiträde   Tjänstemän 
Poststationsföreståndare  Tjänstemän 
Receptionist   Tjänstemän 
Rekryt vid flottan, anställd  Arbetare 
Rektor   Tjänstemän 
Sekreterare   Tjänsemän 
Servitris   Arbetare 
Sjuksköterska   Tjänstemän 
Sjukvårdsbiträde  Arbetare 
Skifferoljearbetare  Arbetare 
Skogsarbetare   Arbetare 
Skribent för tidning  Tjänstemän 
Småbrukare  Lantbrukare och företagare 
Småbrukarhustru  Lantbrukare och företagare 
Snickare   Arbetare 
Statare   Arbetare 
Stenograf   Tjänstemän 
Stins   Tjänstemän 
Städare   Arbetare 
Ställningsbyggare  Arbetare 
Tegelarbetare   Arbetare 
Tekniskt biträde  Tjänstemän 
Telegrafist   Tjänstemän 
Tidningsman   Tjänstemän 
Tjänsteman   Tjänstemän 
Trafikkonsulent  Tjänstemän 
Trädgårdsarbetare  Arbetare 
Tvätterska   Arbetare 
Uppbördsman   Tjänstemän 
Vårdbiträde   Arbetare 
Ändringsskräddare  Arbetare 
Överlärare   Tjänstemän 
 

Källa: Nm 203, NMA. 
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Bilaga 5. Förkortningar 
 
 
 
bl.a. bland annat 
ILO  Internationella arbetsorganisationen 
KU  Kulturhistoriska undersökningen inom Nordiska 

museet 
m.fl. med flera 
NMA Nordiska museets arkiv 
nr. nummer  
Reso  Folkrörelsernas rese- och semesterorganisation 
RT  Riksdagstryck 
s.  sida/sidor 
SCB   Statistiska centralbyrån 
st.   stycken 
SFS  Svensk författningssamling 
SOS   Sveriges officiella statistik 
SOU  Statens offentliga utredningar 
STF Svenska turistföreningen 
t.ex. till exempel 
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Källor och litteratur 

 

Otryckta källor 

Nordiska museets arkiv (NMA) 
Kulturhistoriska undersökningen (KU) 
 Frågelista Nm 203, Semester. (Se bilaga 1 för en exakt redovisning av vilka 

svar som använts.) 
 Frågelista Nm 205, Mitt arbete, KU-nr 7929.  
 Memoarer MMF, KU-nr 6037. 
 Personalia, Aktiva meddelare och Passiva meddelare. 
 Personkort för meddelare. 
 Specialfrågelista, arbetslivsdokumentation: Arbetsliv på kontor, KU-nr 7160, 

KU-nr 7485, KU-nr 7490, KU-nr 7573 och KU-nr 7582. 
 

Internet 
SCB, Prisomräknaren. Tillgänglig online: <http://www.scb.se/> Välj Hitta 

statistik, välj Statistik efter ämne, välj Priser och konsumtion, välj 
Konsumentprisindex, välj Prisomräknaren [2011-10-09].  

Svenska akademins ordbok, tillgänglig online: 
<http://g3.spraakdata.gu.se/saob/> uppslagsorden ”konsumtion” [2010-01-24] 
och ”semester” [2011-06-08]. 

 
 

Tryckta källor 
Historisk statistik för Sverig. Del 1. Befolkning 1969. Stockholm: SCB. 
Statistisk årsbok för Sverige 1945-1947, 1949-1953, 1960-1961.  
Sveriges officiella statistik (SOS),  
– Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område, 1936. 
– Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område å landsbygden, 1939. 
– Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige, 1925. 
– Arbetstidsförhållanden inom detaljhandeln, 1933. 
– Folkräkningen 1940, 1950 och 1960. 
– Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och 

restaurangbranschen 1929/30,1931.  
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privatanställda, 1938. 
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