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Förord 

När jag som barn levde tillsammans med min pappa och mina bröder togs 
semestern verkligen på allvar. Min pappa, som var ensamstående och arbe-
tade i ett typiskt kvinnodominerat låglöneyrke, och som därför inte hade 
särskilt mycket pengar att strö över vare sig själv eller sina barn, hade som 
uttalad princip, att semestern skulle vi minsann ändå ha råd med. Vi vandra-
de i fjällen och cyklade i Danmark och på Gotland. Sedan skaffade vi fri-
tidshus i skärgården.  

Och nu är avhandlingen om semestern klar. Det var inte självklart. Efter 
flera års uppehåll från forskandet tog jag åter upp stafettpinnen och har nu 
ägnat ett antal år åt att, vid sidan av mitt ordinarie arbete, också göra färdigt 
avhandlingen. Det finns många som på ett eller annat sätt gjort viktiga insat-
ser och kommit med värdefulla bidrag och som jag gärna vill tacka, antingen 
de var med i det tidigare eller senare skedet. Allra viktigast är förstås hand-
ledarna. I det tidigare skedet var Johan Söderberg min handledare större 
delen av tiden, efter ett tag tillsammans med biträdande handledare Lisa 
Öberg. Ett kort tag hann jag också med att ha Yvonne Svanström som hand-
ledare. När jag åter började på nytt var Torbjörn Engdahl min handledare. 
När han slutade tog Mats Morell vid och han har nu hunnit vara min handle-
dare ett längre tag. 

Andra personer vars insatser varit värdefulla är Fredrik Sandgren, som var 
opponent på licentiatavhandlingen, och Linn Spross, som var opponent på 
slutseminariet. Också övriga deltagare på dessa seminarier bidrog med vär-
defulla kunskaper och kommentarer. Ulf Jonsson, läste och kommenterade 
slutmanus, både till licentiatavhandlingen och doktorsavhandlingen. Ulric 
Lewén hjälpte till med översättning av abstract och summary till engelska, 
både för licentiatavhandlingen och doktorsavhandlingen. Kalle Westberg har 
läst hela avhandlingstexten och har, särskilt i ett senare skede av avhand-
lingsarbetet, fungerat som en ytterligare handledare. 

Delar av forskningen genomfördes med hjälp av stipendier ur Kinanders 
donationsfond, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Anna Ahl-
ströms och Ellen Terserus stiftelse. Ytterligare finansiering har getts av eko-
nomisk-historiska institutionen. Jag har i perioder tillbringat mycket tid på 
Nordiska museets arkiv och då alltid mött intresse och fått bra hjälp av dem 
som arbetat där. Den konsumtionshistoriska gruppen och de konsumtionshi-
storiska seminarierna spelade roll i ett tidigt skede. Det gjorde även institu-
tionens högre seminarier.  



 

Innan jag blev doktorand fick jag uppmuntran av min dåvarande uppsats-
handledare Börje Bergfeldt och av läraren och seminarieledaren Sture Marti-
nius. De tidigare och nuvarande doktorandkollegorna Susanna Hedenborg, 
Camilla Elmhorn, Ilja Viktorov, Lisbeth Segerlund och Ursula Hård måste 
också nämnas. Dessutom vill jag lyfta fram mina syskon, Angelica, Gabriel-
la, Dorothea, Magdalena, Theodor, Ulric, Rhego och, slutligen, Caesar, som 
tyvärr inte finns kvar hos oss längre. Och så min goa familj, Astor, Kajsa och 
Kalle; hur viktiga som helst.  

Stort, stort tack till alla! 
 

På tåget mellan Stockholm och Malmö 16 september 2017 
Aurora Lewén 

  



 

Förkortningar 

ABF Arbetarrörelsens bildningsförbund 
AK andra kammaren 
ARAB 
bf 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
bondeförbundet 

CfN 
FK 

Centrum för Näringslivshistoria 
första kammaren 

fp  
h 
ILO 
k 
KAK 

folkpartiet  
högern 
Internationella arbetsorganisationen  
kommunisterna 
Kungliga Automobil Klubben 

KF Kooperativa Förbundet 
KU kulturhistoriska undersökningen, Nordiska museet 
LO Landsorganisationen i Sverige 
MMF 
mot. 

nordiska museets memoarsamling 
motion 

NAD 
Nm 

Nationell ArkivDatabas 
beteckning för Nordiska museets frågelistor 

NMA Nordiska museets arkiv 
prop. proposition 
prot. 
RA 

protokoll 
Riksarkivet 

Reso Folkrörelsernas rese- och semesterorganisation 
RR Reso riksorganisation 
RT riksdagstryck 
s  socialdemokratiska partiet 
SAOB svenska akademiens ordbok 
SAF Svenska arbetsgivareföreningen 
SCB Statistiska centralbyrån 
SFS svensk författningssamling 
SOS Sveriges officiella statistik 
SOU statens offentliga utredningar 
sp 
STF 

socialistiska partiet 
Svenska turistföreningen 

TCO Tjänstemännens centralorganisation 
UNWTO World Tourism Organization 



 

VB 
WTA 

verksamhetsberättelse 
Workers’ Travel Association 



  17 

1. Inledning 

Presentation 
Kanske tror du att resfeber är ett relativt nytt fenomen i historien, något som 
den vanlige svensken kom att uppleva från och med flygcharterns expansion 
på 1960- och 1970-talet? I den här avhandlingen studeras semester perioden 
1938–1959. Resfebern grep omkring sig bland vanligt folk redan då. Resa 
kunde man göra på många olika sätt. Den vanligaste typen av semesterresa 
var ett släktbesök. 

Med hjälp av informanters semesterminnen beskrivs här semesterlivet i 
sin helhet, både sådant som var tidstypiskt iögonfallande, som flygcharterns 
födelse och bilsemesterns inträde, och annat, kanske mindre iögonfallande, 
men inte mindre betydelsefullt i tiden, som släktbesök, föreningsorganiserat 
semestrande och även hemmavistelser. Genus och klasstillhörighet hade 
betydelse då det gäller vem som semestrade och på vilket sätt. 

Framförallt beskrivs och analyseras uppfattningarna. Vad ville semesterfi-
rarna? Vad tyckte och tänkte de om semestern? Semester var inte som vilken 
slags fritid som helst. Det räckte inte med att vara ledig från arbetet, utan 
man skulle vara ledig från så gott som hela vardagen. Synsättet påverkade 
nästan allt som hade med semester att göra. Semesterfiraren skulle se annat, 
göra annat och träffa andra. Bästa sättet att uppnå detta var att resa iväg nå-
gonstans. 

Semesterkonsumenters val 
År 1938 fick Sverige sin första semesterlag. Den gav anställda rätt till två 
veckors betald ledighet från arbetet varje år. Redan innan lagstiftningen in-
fördes hade de flesta tjänstemän semester inskrivet i sina arbetsavtal.  Nu 
fick även arbetare rätt till semester. I avhandlingen behandlas semestern från 
och med semesterlagens införande och två decennier framåt.  

Perioden kan för Sveriges del, både befolkningsmässigt och ekonomiskt, 
beskrivas som en inledande fas av masskonsumtion i semesterlivet. Stora 
grupper hade semester. Människor fick dessutom mer i plånboken, vilket gav 
ett överskott som kunde läggas på annat än det absolut nödvändigaste, till 
exempel inköp av varor och tjänster på semestern. Begreppet konsumtion 
brukar definieras som förbrukning, användning. Då avses förbrukning i den 
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betydelse begreppet har i ekonomiska räkenskaper, alltså förbrukning i mot-
sättning till produktion.1 Sett i ekonomiska termer var den semesterrelaterade 
konsumtionen 1938–1959, inklusive den turism semesterfirarna då ägnade 
sig åt, fortfarande blygsam, men kraftigt växande. Som det kommer visas 
längre fram ökade konsumtionen av resor och fritidsaktiviteter mer än annan 
konsumtion denna period.  

Ekonomisk forskning gällande konsumtion brukar vanligen fokusera på 
relationen utbud – efterfrågan och ekonomiska mått som visar förändringar i 
denna, till exempel ökande konsumtion av en viss produkt, som resor, mätt i 
kronor. Den typen av kunskap utgör en förutsättning för avhandlingen och 
sådana studier kommer att användas och refereras till i texten.2  

Avhandlingens utgångspunkt är att det ur ett ekonomisk-historiskt per-
spektiv också kan vara intressant att mer fördjupat studera efterfrågan. Den 
tidens semesterfirare stod nämligen inför en rad val. De kunde välja att an-
vända sin semester och sina pengar på en mängd olika sätt. Och de val de 
gjorde hade i sin tur betydelse för konsumtionsutvecklingen. För att bättre 
förstå dessa val krävs ett fördjupat studium av efterfrågan. I ekonomisk-
historiska studier, då fördjupningar gjorts, är det framförallt produktionssi-
dan, det vill säga utbudssidan, som hittills studerats.3 

Konsumenternas motiv till sina val brukar i ekonomisk forskning benäm-
nas preferenser. Med preferens avses vad en konsument föredrar. Begreppet 
kan definieras ungefär som tycke, smak. Vanligen avses då det faktum att en 
konsument föredrar något (en vara, ett tillstånd eller liknande) framför något 
annat. Detta senare betyder ofta att man intresserar sig för preferensernas 
relativa egenskaper, alltså att något föredras framför något annat. Då får 
preferenserna eget innehåll stå oförklarat och fokus ligger istället på de rela-
tiva förhållandena, och de slutsatser som går att dra med hjälp av kunskap 
om dessa. Man kan till exempel upprätta inbördes preferensordningar, i för-
hållande till varandra tilldelas varor olika ordningsvärden beroende på hur 
mycket eller litet de föredras. Dessa värden/ordningar kan sedan vara an-
vändbara i ytterligare beräkningar.4 

                                                      
1 Svenska akademins ordbok, tillgänglig online: www.saob.se, uppslagsord ”konsumtion” 
[2016-07-13].   
2 Den ekonomiska standardmodellens applicering på semester- och turismområdet beskrivs 
enkelt och pedagogiskt i en populärt hållen artikel av Pålsson, 2001, s. 36–43. Där ges dock 
inget historiskt perspektiv. De historiskt inriktade studier som finns behandlas i kapitel 4. 
3 Gällande turism och semester, se Gråbacke, 2008; Schön, 2001, s. 27–35 samt Segreto, 
Manera & Pohl (red.) 2009. Man kan med fog påstå att ekonom-historiker intresserat sig mer 
för produktionen än konsumtionen. I en licentiatavhandling, som föregår denna avhandling 
men inte är lika omfattande, ges en kort plädering för konsumtionsperspektivet, Lewén, 2011 
(otryckt), s. 8–9. 
4 Se von Wrights artikel under uppslagsordet ”preferences” i den ekonomiska ordboken The 
New Palgrave, von Wright, 1987. Artikeln är sökbar online: 
www.dictionaryofeconomics.com [2016-07-13]  
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Det intressanta med det här sättet att resonera kring begreppet preferenser 
är att man har lyckats göra något i högsta grad subjektivt och svårfångat, 
tycke och smak, till något enkelt och objektivt mätbart. Samtidigt finns 
nackdelar med förhållningssättet. Det ger inget kött på benen, det vill säga 
mer innehållsrik kunskap om vad konsumenterna tycker, och vilka åsikter 
och attityder som guidar dem i deras konsumtion. Frågan om varför en kon-
sument föredrar en viss vara framför en annan undersöks inte, annat än att 
man gör antagandet att konsumenten är en rationell varelse inriktad på att på 
bästa sätt maximera sin egen nytta. 

Vill man förstå vilka uppfattningar som låg bakom konsumenternas egna 
och specifika val, just där och då, blir detta sätt att använda preferenser inne-
hållslöst. Antagandet att konsumenten maximerar sin nytta kan användas för 
att förklara i princip all slags konsumtion, hur denna än ser ut, och säger 
därför inget om de specifika val som gjordes. Vare sig semesterkonsumenten 
valde att resa, köpa kläder, badbollar eller något helt annat gäller samma 
förklaring. Det finns inte något i förklaringen som visar varför just denna 
specifika konsumtion valdes. Ambitionen med den här studien är att titta in i 
den dåtida semesterfirarens huvud för att se vad som rörde sig där och un-
dersöka de bakomliggande motiv hen hade, vilka i förlängningen påverkade 
semesterfiraren att agera på ett visst sätt.  

Det handlar då om att förstå ekonomiskt beteende inte bara med utgångs-
punkt i ekonomiska variabler, utan också med hjälp av psykologiskt inrikta-
de frågeställningar. Fördelen med ekonomisk psykologi gällande mer nutida 
turismforskning har förts fram av de ekonomisk-psykologiskt inriktade fors-
karna 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 rutinar-
tad konsumtion är områden där konsumenterna aktivt engagerar sig och ut-
förligt 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.5 

I svensk konsumtionshistorisk forskning har ett liknande synsätt förts 
fram av ekonom-historikerna 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.6 I 
samband med att begreppet psykologi används måste här uppmärksammas 
att det inte handlar om individuellt inriktad psykologi, utan just, som förfat-
tarna också kallar det, en slags socialpsykologi. Här handlar det inte om att 
titta in i en enskild konsuments huvud, utan ett flertals. Det handlar om tan-

                                                      
5 Se van Raaij and Crotts, 2004, s. 188–204. Artikeln har tidigare publicerats i Journal of 
Travel and Tourism Marketing, 1994, s. 1–19. 
6 Söderberg och Magnusson, 1997, s. 7–8.  
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kemönster som kan förutsättas ha haft en plats i tidens samhälle. En förut-
sättning för den här studien är därför att konsumenternas val inte enbart är 
helt individuella val, utan att det går att systematisera dem och förstå dem 
sedda i relation till bredare tankemönster i samhället.  

Situationen där och då 
Inte heller ur ett historiskt perspektiv kan konsumtionen tas för given. I ef-
terhand, när vi tittar bakåt i historien, kan semesterkonsumtionen se följdrik-
tig och självklar ut, men där, i den situation som var då, fanns också andra 
möjliga alternativ. Detta uppmärksammas av historikerna Gary Cross och 
Ellen Furlough i deras respektive studier av semester och turism historiskt. 

I Time and Money studerar Gary Cross de utökade semestermöjligheterna 
och den parallellt växande konsumtionen i mellankrigstidens Frankrike, Eng-
land och USA. Cross menar att perioden var viktig på så sätt att de mönster 
som då skapades formade den fortsatta utvecklingen. Där fanns en kommer-
siellt inriktad semesterkultur. Där fanns också organisationer som skapade 
andra semesteraktiviteter än sådana som byggde på konsumtion. Dessa ställ-
de sig ofta, mer eller mindre uttalat, i motsatsställning till en mer kommersi-
aliserad semesterkultur.  

Democratic leisure kallar Cross med ett samlingsnamn sådana organisa-
tioner som ville utveckla aktiviteter som skulle vara icke vinstgivande. De 
ordnade kollektiva resor, vandrarhem, skapade frivilliga och decentraliserade 
system av campingplatser med mera. Men, hävdar Cross, det var marknads-
intressena, och inte democratic leisure, som kom att dominera semesterns 
utformning och vid mitten av 1900-talet hade en kommersiellt formad se-
mesterkultur etablerats allmänt.7 

En liknande framställning ger Ellen Furlough för Frankrikes del perioden 
1930–1970. Hon beskriver en utveckling där en kommersiellt formad turism 
allt mer kom att dominera semesterns uttryck. Den kommersiellt inriktade 
semesterturismen expanderade kraftigt i Frankrike under efterkrigstiden. 
Hela tiden fanns dock, parallellt med denna konsumtionsinriktade turism, en 
rätt omfattande social turism, som hon kallar den, det vill säga organisationer 
vars främsta mål inte var att sälja semestern som en produkt för egen vin-
ning, utan där målet snarare var att ge semester till alla.8  

Cross och Furlough uppmärksammar att det hade betydelse vad semester-
firarna själva tyckte. Ingen av dem studerar dock semesterfirarnas egna upp-
fattningar. Båda genomför sina undersökningar på ett mer övergripande plan. 
De studerar åsikterna hos en mängd olika samhälleliga och politiska gruppe-
ringar och de drar slutsatsen att de kommersiella turismformerna var bety-
                                                      
7 Cross, 1993. 
8 Furlough, 1998, s. 247–286. 
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delsefulla, eftersom dessa kom att få en allt starkare utbredning. De påpekar 
dessutom att den kommersiella semesterkonsumtionskulturen hade förmågan 
att attrahera många olika slags människor.9 

Både Cross och Furlough beskriver med andra ord situationer där skilda 
aktörer strävade i olika riktningar. I den situation som gavs, där och då, var 
inget givet, vilket de också påpekar. Efter vad vi vet kan situationen ha sett 
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 arbetade med 
att skapa semestermöjligheter utifrån andra kriterier än kommersiella.10 Ock-
så för Sveriges del måste vi, precis som i fallet med andra europeiska länder 
vid samma tid, anta att uppfattningarna där och då hade betydelse. 

Syfte och definitioner 
Avhandlingens syfte är att undersöka uppfattningar om semester för att på så 
sätt bidra till en mer ingående förståelse av periodens semesterkonsumtion. 
En fördjupad analys görs av semesteruppfattningarna. Detta är avhandling-
ens huvudsakliga syfte. Eftersom semestern är så lite undersökt har dock en 
del ytterligare studier krävts för att inte resultaten ska bli hängande i luften. 
Det gäller semesterlagstiftningens införande 1938 och det konkreta semes-
terfirandet under perioden.  

I avhandlingen kommer begreppet uppfattningar användas istället för pre-
ferenser. Uppfattning definieras här som åsikt i bred bemärkelse. Det inne-
fattar då både den direkta åsikten liksom den subjektiva kunskap åsikten 
grundas på. Begreppet uppfattning används synonymt med föreställning och 
synsätt.11 Skälet till att begreppet uppfattningar används istället för preferen-
ser är bland annat att det öppnar upp för en fördjupad analys. Det blir inte 
bara smaken, den direkta åsikten med avseende på vad man föredrar som 
studeras, utan också det åsiktskomplex den ingår i.  

Begreppet uppfattningar möjliggör också ett bredare perspektiv gällande 
vems synsätt det handlar om. Framförallt ska semesterfirarnas egna uppfatt-
ningar studeras. Det görs med hjälp av så kallade frågelistsvar, ett minnes-
material där personer beskriver hågkomster från tidigare upplevda semestrar. 
Dessa är mycket viktiga, men avhandlingen kommer inte enbart studera des-
sa, utan också uppfattningar om semester som kom till uttryck i semesterut-
                                                      
9 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. 
10 Angående Reso, se Gråbacke, 2008, och Kelmeling, 1985. STF:s historia behandlas av 
Eskilsson, 1996, s. 257–282 och Sehlin, 1998. 
11 I Svenska akademiens ordbok, SAOB, definieras uppfattning som föreställning, synsätt, 
mening, åsikt och förståelse av något, se SAOB, uppslagsord ”uppfattning”, spalterna  
U 460–U 461. 
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redning och riksdagsdebatt inför semesterlagens införande 1938 samt i se-
mesterrelaterad reklam under perioden. Som redan påpekats handlar det om 
att undersöka sådana tankemönster som fanns hos flera och som kan förut-
sättas ha haft en plats i tidens samhälle. 

En separat, men näraliggande studie görs av motiv till semesterlagens in-
förande. Denna studie baseras på samma material som den ovan nämnda 
analysen av semesteruppfattningar inför lagstiftningens införande, det vill 
säga semesterutredning och riksdagsdebatt, men i det senare fallet undersöks 
vilka motiv som fanns till att reformen skulle införas, i det förra uppfattning-
ar om semester. Ibland tangerar dessa varandra. I andra fall gör de det inte. 
För tydlighets skull återfinns de två undersökningarna i skilda kapitel.  

Utöver detta studeras det konkreta semesterfirandet under perioden. Frå-
gelistsvaren utgör då huvudsakligt källmaterial. Kunskap om det konkreta 
semesterfirande saknas och behöver därför skapas. Endast då kan studien av 
uppfattningarna bidra till en mer ingående förståelse av konsumtionen. 
Kompletterande information till ett bakgrundskapitel om semesterkonsum-
tionens förutsättningar hämtas från litteratur och statistik. Både då det kon-
kreta semesterfirandet kartläggs och då uppfattningarna studeras, utgör ge-
nus och klass analytiska kategorier som löper horisontellt genom avhand-
lingen. Skälen till att använda genus och klass som analytiska kategorier 
redovisas längre fram i kapitlet. 

Semester definieras vanligen som årlig ledighet från arbetet med bibehål-
len lön.12 I avhandlingen kommer dock inte en på förhand bestämd definition 
av semester användas. För att ärligt och förutsättningslöst nå kunskap om 
hur semester uppfattades går det inte att inleda undersökningen med en för-
utbestämd uppfattning om vad semester står för. Därför kommer en öppen 
definition användas: det som uppfattades som semester kommer i undersök-
ningen att betraktas som semester. I redovisningen kommer tydliggöras lö-
pande hur semester definierades, av olika aktörer och på skilda arenor. Som 
avhandlingen kommer visa ger detta öppna förhållningssätt kunskap om 
förhållanden som annars inte skulle bli synliga, men som utgjorde väsentliga 
beståndsdelar i periodens semesterliv.  

Ett relativt kort tidsspann, år 1938–1959, har valts. Skälet är att uppfatt-
ningarna då kan studeras mer ingående.13 Även om det inte är avhandlingens 
syfte utgör den, genom vald inriktning, ett tidsdokument. Med hjälp av det 

                                                      
12 Se till exempel hur semester definieras enligt Svenska akademiens ordbok, tillgänglig 
online: www.saob.se uppslagsord ”semester” [2016-07-16]. 
13 Anledningen till att 1959 valts som avslutningsår istället för det jämna årtalet 1960 är att 
det från början var tänkt att ytterligare ett källmaterial skulle studeras. Eftersom det stannade 
vid år 1959 fick detta bli slutår för hela undersökningen. Längre fram visade det sig att det 
påtänkta materialet inte var lämpligt. Då större delen av excerperingen av nu använt material 
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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titthål som semesterbeskrivningarna i frågelistsvaren utgör ger avhandlingen 
kunskap om hur det var att leva, tänka, och känna där och då. 

Forskning med avseende på semesteruppfattningarna 
Med grund i tidigare forskning ska ett strukturerat sammanhang tas fram, 
vilket används som utgångspunkt för analysen av uppfattningar. Som texten i 
det följande kommer visa finns ett flertal frågor och områden där kunskapen 
behöver fördjupas.  

Trots att semesterlivet med tiden har kommit att få relativt stor betydelse 
för ekonomin och trots att den semesterrelaterade konsumtionen ökade under 
perioden är 1930-, 1940- och 1950-talets semesterhistoria föga undersökt. 
Etnologen Orvar Löfgren är den enda forskare som i On Holiday mer över-
gripande tagit sig an semesterns och turismens historia i Sverige. Hans studie 
fokuserar vissa typiska turism- och semesterformer samt beteenden, från 
1700-talet fram till och med 1900-talet gällande Amerika, Sverige och resten 
av Europa.14  

Studien är brett uppslagen och där målas med breda penseldrag. Den ger 
ingen analys av specifika förändringar för enskilda decennier under 1900-
talet, utan behandlar semesterlivet på ett mer övergripande plan och säger 
därför relativt lite om svenska semesteruppfattningar år 1938–1959. Vissa 
övergripande teman är ändå relevanta och behöver prövas gällande den här 
undersökta perioden. Dessa kommer presenteras och diskuteras längre fram i 
kapitlet. 

Det finns också forskning med inriktning mot något specifikt och mer av-
gränsat område i semesterhistorien, och även forskning rörande andra områ-
den, men vars resultat på något sätt också berör semesteruppfattningarna. 
Med hjälp av dessa studier går det att resonera sig fram till vissa grundläg-
gande utgångspunkter. Det ska göras i det följande.  

Nya uppfattningar rörande tid, natur och familj  
Avhandlingen tar avstamp i en tidigare studie av samma författare. I Den 
kultiverade människan presenterar etnologen Orvar Löfgren en undersökning 
av förändrade uppfattningar gällande tid, natur och familj i samband med 
industrialiseringen.15 Studien gäller inte semester specifikt, utan istället friti-
den, men semestern ingår i den övergripande struktur Löfgren här konstrue-
rar. Löfgren bygger bland annat på socialhistorikern E.P. Thompson, som 
beskrivit hur samhällets tidsuppfattning förändrades i och med industrialise-

                                                      
14 Löfgren, 1999. 
15 Gällande allt som i det följande sägs om Löfgrens studie, då inget annat anges, se Löfgren, 
1979, s. 19–130. 
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ringen. Bland annat innebar förändringen att en skarpare uppdelning gjordes 
mellan arbete och övrigt liv.16  

Löfgrens studie är en djupdykning i internaliseringen av den här nya åt-
skillnaden mellan produktion och icke-produktion, arbete och fritid, vilken 
form den tog sig i människors tankevärldar och sätt att bete sig. Det gjordes 
åtskillnad mellan produktion och icke-produktion både i rummet, i tiden och 
då det gäller vilken betydelse de tillskrevs. Arbete och fritid försiggick vid 
olika tidpunkter och på olika platser. Arbete och fritid kom också att repre-
sentera olika känslor och betydelser, vilka ställdes i motsättning till var-
andra. Även andra företeelser kom att anses höra till den ena eller andra sfä-
ren, antingen till produktionen eller icke-produktionen, och då besitta sådana 
egenskaper och kvaliteter som hörde den sfären till. Löfgrens analys behand-
lar främst hur naturen och familjelivet mer i detalj uppfattades enligt detta 
nya sätt att se. Egentligen var dock, menar han, motsättningen mellan arbete 
och fritid en genomgående och strukturell motsättning som påverkade många 
olika områden.  

De nya uppfattningarna menar Löfgren utvecklades först hos borgerlighe-
ten, och det är också denna grupp Löfgren främst studerar. När ekonomin 
växte, samtidigt som tempot i industriproduktionen drevs upp och arbets-
uppgifterna blev allt mer monotona, uppstod behovet av och möjligheten till 
en kompensatorisk fritid även för arbetarklassens del. Uppfattningarna 
spreds då enligt Löfgren till arbetarklassen. Detta senare konstaterande är 
dock inget som han undersöker närmare. Han ger endast några enstaka ex-
empel från år 1942 och framåt på att natursynen hos personer som tillhörde 
arbetarklassen såg likadan ut som hos borgerligheten.17  

Naturen hörde enligt Löfgren till icke-produktionssfären och var något 
människor upplevde under sin fria tid, till exempel på semestern. När han 
analyserar natursynen är det främst sommarens och semesterns naturnära liv 
han studerar. Vi kan alltså förutsätta att den natursyn han 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 icke-
produktionssfären och uppfattades därför stå i motsättning till arbetet.  
  

                                                      
16 Thompson, 1967, s. 56–97. 
17 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 Jonas 
Frykman i ett genmäle till recension av deras bok av Sven B. Ek, 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. Listan återfinns inte i Löfgrens studie. Den är mitt försök att 
sammanfatta de olika delar som beskrivs: 

 
� Ett distanserat förhållningssätt till naturen. Människor lever inte så 

nära naturen som tidigare och den uppfattas inte längre som själv-
klar.  

� Motsättning och kompensation. Naturen ställs 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 fin-
na sig själv och bli en hel människa (den kompensatoriska kvalite-
ten).  

� 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 exem-
pel 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 
estetiserande och romantiserande. Naturen blir något som kan kon-
sumeras. Det som uppskattas är vackra vyer och en tillskriven äkt-
het. Naturen betraktas och avnjuts vid strövtåg och utflykter, från 
vandringsplatser och utsiktspunkter och även på målningar och vy-
kort.18  

 
Familjelivet kom att uppfattas på ett liknande sätt som naturen, menar Löf-
gren. Hem och familj ställdes 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. 
Företeelserna beskrivs var för sig. Semesterlivet behandlas enbart i anslut-
ning till hans analys gällande naturen. De olika företeelserna gavs dock en-
ligt Löfgren liknande betydelser. Han placerar in dem i ett större gemensamt 
sammanhang: motsättningen mellan produktion och icke-produktion.  

I föreliggande undersökning kommer familjelivet på semestern att stude-
ras. Trots att Löfgren inte analyserar familjelivet under semestern är det 
följdriktigt, menar jag, att diskutera Löfgrens analys av familjeuppfattningar 

                                                      
18 Löfgren är inte ensam om att beskriva naturen som något som konsumerades. Att det in-
dustrialiserade samhällets rekreationsanvändning av naturen kan ha två syften, ett rekreations-
syfte och ett estetiskt syfte, har uppmärksammats av Dean MacCannel som forskat om turism, 
se MacCannel, 1999, s. 80 [1976]. Mer om MacCannel längre fram i kapitlet. 



  26 

också gällande semestern, eftersom han menar att båda dessa områden hade 
liknande roller och funktioner. Med grund i hans analys kan man dra slutsat-
sen att familjeumgänget på semestern bör ha uppfattats som stående i mot-
sättning till arbetslivet och getts en kompenserande funktion.  

Avslutningsvis vill jag påpeka att ingen annan forskare har tagit det hel-
hetsgrepp på utvecklingen som Löfgren gör då 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.19 När det 
gäller semesteruppfattningarnas innehåll är därför mycket fortfarande okänt. 
I det följande ska några olika aspekter rörande semester i relation till arbete, 
natur och familj tas upp och diskuteras utförligare. Jag ska peka ut intressan-
ta frågor att arbeta vidare med och diskutera vilka problem som finns.   

Relationen semester – arbete 
Med start i det antika Grekland och fram till, och med särskilt fokus på, det 
moderna USA, diskuterar de Grazia fritidens roll och betydelse. Han gör 
åtskillnad mellan begreppen ”leisure” och ”free time”.”Free time” är tid fri 
från arbete. Denna ställs med andra ord i relation till arbetet. Detta är den 
sorts fria tid de flesta amerikaner har. ”Leisure” däremot får inte sin betydel-
se genom att ställas i relation till något annat. Det är istället en tid fri från 
nödvändighet och med ett egenvärde. Det handlar om tid till att tänka och 
skapa, utan att klockan eller något annat sätter ramarna för detta. Endast en 
mindre grupp människor, såsom konstnärer, musiker och forskare har sådan 
tid, enligt de Grazia.20  

Trots att arbetstiden minskat har inte den genuint fria tiden (”leisure”) 
ökat, visar de Grazia, då vi istället lägger mer tid och energi på sådant som 
kan knytas till arbetet (som exempel kan nämnas resor till och från arbetet 
samt det faktum att man kan behöva återhämta sig efter arbetet). Den mo-
derna amerikanen framstår följaktligen ofta som jäktad, konstaterar de Gra-
zia. Den tid som ändå finns används framförallt till konsumtion av varor.21  

En parallell utgör Karl Spracklens forskning. Han betonar frågan om fri-
het eller tvång i fritiden. Över tid i historien urskiljer han exempel på tvång 
och frihet i fritiden. Tvång kan till exempel utgöras av ojämlika maktrelatio-
ner, gruppens krav, religionens krav eller andra typer av tvingande struktu-
rer, som det kapitalistiska samhällets starka inriktning mot konsumtion, vilka 
alla lett till att fritiden fått instrumentella syften. Frihet urskiljer han som en 

                                                      
19 Löfgren, 1979, s. 21. 
20 Se de Grazia, 1962. 
21 Se de Grazia, 1962. 
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fritid som inte fyller andra syften än sitt eget, som utgår från människor själ-
va, där de kan vara fria, skapande och kommunicerande varelser.22 Semester 
är en särskild sorts fritid, som inte nödvändigtvis kan jämställas med övrig 
fritid, men hur relationen till arbetet uppfattades, liksom graden av fri-
het/ofrihet är relevanta frågor även med avseende på semestern. 

Också i annan forskning rörande fritiden har dess relation till arbetet och 
vad som gör eller inte gör fritiden till en genuint fri tid diskuterats. Ett struk-
turerat sätt att se på relationen fritid – arbete har presenterats i sociologiskt 
inriktad forskning (andra halvan av 1960-talet och framåt). Visserligen gäller 
denna forskning modernare tid och skiljer dessutom inte 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 inne-
håller ett strukturerat och formaliserat sätt att se på den relationen, som kan 
vara användbart. 

I denna forskning har, liksom hos Löfgren, en motsatsställning till arbetet 
lyfts fram. Sociologen Joffre Dumazedier betonar tydligt fritidens motsätt-
ning till arbetet, men han poängterar också, till viss del i likhet med da Gra-
zia, att fritid innebär frihet från nödvändighet. I begreppet arbete inkluderar 
Dumazedier alla former av arbete och inte enbart förvärvsarbete. Han menar 
att fritiden i människors liv står i motsättning till annat i vad man kan kalla 
en ”det dagliga livets dialektik”. Sådant som fritid står i motsättning till är 
förvärvsarbete, extraarbeten, hushållsgöromål, personligt och kroppsligt 
underhåll (äta, duscha, klä sig, sova), familjeceremonier, sociala och rituella 
ceremonier (till exempel kyrko- eller politiska besök) samt nödvändiga stu-
dier. Man kan sammanfattande säga att fritiden enligt Dumazedier står i 
motsättning till alla de sysslor som har karaktären av ett mer nödvändigt 
underhållsarbete av det egna livet.23  

Sociologen John R. Kelly formaliserar fritidens relation till arbetet ytter-
ligare och lyfter fram fyra tänkbara relationer mellan arbete och fritid. Kon-
trast: 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 på-
verkas också av arbetet.24  

Visserligen handlar det här om fritid under senare delen av 1900-talet, 
men jag bedömer att det går att använda dessa kategorier även då det svens-
ka 1930-, 1940- och 1950-talets semesteruppfattningar undersöks. Att arbe-
tet kan påverka eller ha ett samband med semestern är viktigt. Analysen av 
relationen semester – arbete kan dessutom ge en ram för tolkningar av övriga 

                                                      
22 Spracklen, 2011. Graden av frihet och kontroll har han också analyserat på liknande sätt i 
en tidigare studie, då med inriktning på nutiden, se Spracklen, 2009. 
23 Dumazedier, 1967, s. 14. 
24 Kelly, 1983, s. 42–43. 
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uppfattningar. Som visats är det till exempel möjligt att placera in naturupp-
fattningarna i denna övergripande ram.  

Mer om natur, särskilt fjällvärldens natur 
Man kan fundera över ifall den åtskillnad Löfgren menar gjordes mellan å 
ena sidan naturen och å andra sidan produktionen verkligen var så genomgå-
ende som det låter. För att komma ut i naturen behövde många svenskar vid 
den här tiden inte resa alls. De hade nära till naturen.25  

I Löfgrens studie behandlas dessutom naturen som en sammanhängande 
entitet. Men natur kunde ju verkligen se olika ut och man kan fråga sig om 
all natur tillmättes samma betydelse. Forskning visar att det kring fjällvärl-
den relativt tidigt fanns uppfattningar som gick ut på att fjällvärlden var en 
särskilt sevärd plats att besöka, och att dess natur innehade särskilda värden. 
I en kortare artikel om platser i friluftlandskapets historia använder idéhisto-
rikern Sverker Sörlin begreppet kanonisering. En kanoniserad plats är en 
plats som är känd i det allmänna medvetandet och med en viss status. Kano-
niserade platser anses särskilt värda att besöka. I Norden hörde fjällandska-
pet till de mest mytomspunna platserna, enligt Sörlin.26  

Intresset för fjällvärlden följde internationellt mönster, med Alperna och 
den alpina turismen, som startat i början av 1800-talet, som modell.27 Gäl-
lande Åre beskriver historikern Per Åke Nilsson hur det fanns en ganska väl 
utbyggd infrastruktur för att ta emot turister redan vid inledningen av den här 
undersökta perioden och att utbyggnaden efter andra världskriget kom att 
handla om utvecklingen av Åre som vintersportort, bland annat med röjning 
av nya backar och liftutbyggnad.28     

Fjällturismen har särskilt knutits till medel- och överklass. Idéhistorikern 
Lena Eskilsson har studerat STF:s utveckling och dess breddning av med-
lemskåren. STF startades år 1885. Vid starten var det framförallt fjällvärlden 
som stod i fokus för intresset. Från och med 1930-talet blev breddningen av 
medlemskåren särskilt stark och innebar att kvinnor samt arbetarklass av 
båda könen mer tydligt välkomnades in i föreningen. Tidigare hade STF mer 
varit att betrakta som en exklusiv klubb för herrar i medel- och överklassen.29  

I samband med breddningen utvidgades dess verksamhetsområden, och 
föreningen började arrangera och ta hand om fler olika typer av resor och 

                                                      
25 I slutet av år 1940 bodde 62,5 procent av Sveriges befolkning utanför städerna, antingen på 
landsbygd, eller i köpingar/municipalsamhällen. Också många stadsbor hade nära till naturen. 
Många av de platser som administrativt sett räknades som städer var små. Historisk statistik 
för Sverige. Del 1. Befolkning. 1720–1967, s. 66, tabell 14.  
26 Sörlin, 2000, s. 16–26. I redan nämnda studie av Löfgren nämns fjällvärlden, men han 
diskuterar inte dess roll utförligare. 
27 Tissot, 2011, s. 59–78. 
28 Nilsson, P. Å., 2002. 
29 Eskilsson, 1996, s. 257–282. 
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anläggningar. Även synen på vad som var eftersträvansvärda turistformer 
breddades. Parallellt med ett utvidgat synsätt fortsatte dock, menar Eskils-
son, fjällvärlden att leva kvar som ett mer exklusivt ideal och turistmål i 
föreningen.30 

Halvar Sehlin, som har varit verksam som STF:s generalsekreterare, be-
skriver i en bok föreningens första femtio år. Han ger en likartad beskriv-
ning. Fjällturismen dominerade föreningens verksamhet vid starten och fort-
satte 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 före-
ningen fortsatte även att vara styrd av män.31 

Familjens och andra sociala relationers betydelse  
Som visats tidigare menar Löfgren att familjens betydelse förändrades i och 
med industrialiseringen och den därpå följande moderniseringen. Familjeli-
vet ställdes i motsättning till arbetslivet och skulle kompensera för detta. I 
detta ämne pekar annan forskning i något olika riktningar. Generellt har fa-
miljens roll i semesterfirandet setts som betydelsefull. I England var det, 
hävdar historikern John Benson, familjen och släkten som stod i centrum för 
semesterfirandet.32  

Enligt historikern Gary Cross, vars forskning om semesterns kommersia-
lisering 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 föränd-
ringen menar han var etablerad i mitten av 1900-talet. Gary Cross studerar 
dock inte, vilket redan påpekats, vad arbetarna själva tänkte, tyckte och gjor-
de. Istället är det åsikterna hos olika samhälleliga och politiska grupperingar 
som studeras. Det är troligt att dessa aktörers version av händelseutveckling-
en åtminstone till en del är ett resultat av deras egen position och deras eget 
perspektiv.33 

                                                      
30 Eskilsson, 1996, s. 257–282. 
31 Sehlin, 1998, s. 75–77, s. 102–105 och s. 200–229. 
32  Benson, 1994, s. 170–172. Bensons studie gäller perioden 1880–1980. Även inom den mer 
nutidsinriktade och sociologiskt inriktade fritidsforskningen har familjens betydelse lyfts 
fram. Det har konstaterats att man främst umgås i familjen på fritiden, vilket i sin tur innebär 
att fritiden kan gynna familjesammanhållningen, Kelly, 1983 samt Kelly and Godbey, 1992, 
s. 124–147. Semesterns familjeliv har dock inte undersökts närmare, utan denna forskning 
har, som redan påpekats fokuserat fritiden generellt. 
33 Cross, 1993, s. 99–100 och s. 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 skötsam-
het hos arbetarklassen, Cross, 1990, kapitel 7 och 8. 
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För Sveriges del har ekonom-historikern Johan Söderberg studerat kon-
sumtionspreferenser år 1920–1965. Han har då på ett övergripande plan un-
dersökt 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 peri-
oden är ett tecken på att det fanns en växande uppskattning av familjelivet.34  

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 tolka resultatet på andra sätt, eftersom analysen enbart bygger på att kö-
pen av fritidshus ökade. Ökningen av fritidshus kan, bland mycket annat, 
vara tecken på människors vilja att komma ut i naturen. Vi vet inte vad fri-
tidshusägarna själva lade in för betydelse i innehavet av fritidshus och vilka 
önskemål som styrde dem i deras val. 

Bilden problematiseras också av en mindre undersökning där grannars be-
tydelse vid valet av fritidshus förs fram. Enligt denna var det relativt vanligt 
bland sommarstugeägare vid Hallandskusten i mitten av 1950-talet att välja 
fritidshus i närheten av grannar från hemorten.35 Det talar för att ett annat 
socialt sammanhang, grannumgänget och inte bara familjeumgänget skulle 
kunna ha betydelse. Kanske ville inte sommargästen enbart umgås med sin 
egen familj, utan också med sina grannar? Och kan vi verkligen så förutsätt-
ningslöst anta att när familjens betydelse ökade minskade andra sociala be-
tydelser? När det gäller annat socialt umgänge har 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 studie On Holiday är att 
semesterarenan är socialt styrd och att distinktioner, åtskillnader, mellan 
olika grupper skapas och upprätthålls i den. Som redan påpekats är studien 
övergripande och sträcker sig över en lång tidsperiod. Klart är dock att Löf-
gren menar att sociala distinktioner har urskilts och markerats under hela den 
tidsperiod som studien gäller, inklusive den period som studeras här i av-
handlingen.36 

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 

                                                      
34 Söderberg, 1997, s. 206–208. 
35 Finnveden, 1958, s. 219–220. 
36 Löfgren, 1999. I en tidigare studie än denna uppmärksammar Löfgren livet på pensionaten, 
som han menar karakteriserades av en starkt hierarkiserad och kontrollerad social ordning, en 
ordning som hade sitt ursprung i det borgerliga livets sociala hierarkier. För det var medel-
klassen, med sina etikettsregler, gällande exempelvis ordningen vid borden, vem som fick 
sitta vid honnörsbordet, att man skulle vara uppklädd till middagen och ha servettring med 
sig, som på somrarna intog pensionaten. Men samtidigt som dessa etikettsregler till en del 
fortsatte att gälla på pensionaten åtföljdes sommarens liv, enligt Löfgren, av en längtan efter 
ett enklare och mer sensuellt och kroppsligt liv, se Löfgren 1994, s. 110–111. 
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även mer 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 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 grad av 
samröre med ortsbefolkningen. Stuggästerna fanns där under längre tid och 
levde ett slags vardagsliv på orten. De fick lite närmare kontakt med ortsbe-
folkningen, och 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 ortsbefolk-
ningen 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.37 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att familjen enligt en del tidigare 
forskning ses som den (allt mer) betydelsefulla sociala enheten i det semes-
terliv som utvecklats under 1900-talet, fram till och med den period som 
studeras här, och att familjeumgänget förutsätts ge kompensation för arbets-
livet. 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 pekar 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 på ett positivt 
sätt spelade roll för semesterfirarna. Ingen forskning visar heller på en mins-
kande betydelse för andra sociala gemenskaper i semesterlivet. Framförallt 
är det så att det finns mycket litet kunskap och få empiriska belägg om vilka 
uppfattningar som gällde just semesterns sociala liv.  

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. 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 få vila.38  

                                                      
37 Allwood och Ranemark, 1943, s. 224–239. Att vistelsens längd spelar roll för relationerna 
med lokalbefolkningen uppmärksammas även i en artikel om stugbyar på Åland 1950–1992, 
se Jokiranta, 1995, s. 31–42. 
38 SOU 1950:32, s. 111–116. 
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Annan forskning har dock visat att det fanns synsätt i tiden som gick ut på 
att vila kan ha uppfattats mer negativt, vilket i sin tur komplicerar antagandet 
att semesterfirarna önskade vila. Enligt idéhistorikern Lena Eskilsson fanns 
en fostrande ambition hos folkbildare och myndigheter när det gäller synen 
på fritiden och semestern under 1930- och 1940-talet. Aktivitet sågs med 
positiva ögon och fördes fram som rätt sätt att tillbringa semester och fritid 
på. Vila däremot ansågs negativt och fördes fram som fel sätt att tillbringa 
semester och fritid på.39  

Med speciellt fokus på fritidsutställningen i Ystad 1936, Fritiden, analy-
serar Eskilsson fritiden i 1930- och 1940-talets idédebatt. På utställningen 
hade även semestern en självklar plats. Bland olika debattörer fanns, fastslår 
Eskilsson, en oro att människor skulle använda den utökade fritiden på fel 
sätt, på någon typ av skräpkultur. I synnerhet arbetarklassen och dess barn 
och ungdomar befarades kunna fastna i denna.40  

Som motvikt till detta befarade hot stod utställningen Fritiden. Positiva 
fritidsaktiviteter var bildning, sport, friluftsliv eller någon annan hobby. Det-
ta aktiva ideal länkar Eskilsson också till en skötsamhetskultur inom arbetar-
klassen, som hon menar kom att bli dominerande. Även där framhölls aktivi-
tet som en positiv motbild till skräpkultur. Eskilsson menar därför att det 
fanns en stor konsensus i synen på fritiden.41  

Här måste uppmärksammas att det inte var enbart vila, som uppfattades 
negativt, som Eskilsson beskriver det, utan snarare skräpkultur i sin helhet, 
vari ett vilsamt och mer lättjefullt ideal var en del. Samtidigt är det tydligt att 
allt sådant som ansågs bra handlade om aktiviteter av olika slag, bildning, 
fysisk aktivitet etc., inte vila. På ett övergripande plan innebar alltså dessa 
uppfattningar att vila uppfattades negativt.42 

En liknande tolkning har gjorts gällande synsätt som kom till uttryck i 
Reso:s tidskrift Fritiden. Reso var folkrörelsernas rese- och semesterorgani-
sation, och hade bildats med anledning av införandet av semesterlagen år 
1938 i Sverige. Den rätta semestern skulle enligt synsätt som fördes fram i 
                                                      
39 Eskilsson, 2000:a, s. 29–47, och 1995, s. 16–29. Enligt Eskilsson, 2000:b, s. 163, betonade 
också både fackföreningsrörelsen och socialstyrelsen att semesterreformen 1938 borde följas 
av ett omfattande upplysningsarbete. 
40 Eskilsson, 2000:a, s. 29–30 och s. 37–42. Se även Eskilsson, 1995, s. 16–29. Det är tydligt 
att Eskilsson inkluderar semesterreformen i sin analys av 1930- och 1940-talets syn på hur 
fritiden skulle utformas, se särskilt Eskilsson, 2000:a, s. 30, s. 35, s. 39, s. 41–42 och s. 47. 
41 Eskilsson, 2000:a, särskilt s. 29–30 och s. 39–42. Se även Eskilsson, 1995, s. 16–29. 
42 Det är inte heller helt självklart hur den framställning av en rätt och riktig fritid som gavs på 
utställningen ska tolkas. Idéhistorikern Petter Tistedt framhåller i sin studie av utställningen 
att det faktum att det förs fram visioner om hur en bra användning av fritiden ser ut inte nöd-
vändigtvis behöver vara fostrande eller problematiskt, inte så länge argumentationen är öppen 
och inbjuder till kritisk reflektion. Tistedt visar dock samtidigt att fritidsutställningen egentli-
gen inte öppnade för så mycket kritisk reflektion och diskussion från publiken sida, utan 
utformades på ett sådant sätt att publiken förväntades bekräfta snarare än granska utställning-
ens argument. Se Tistedt, 2013, s. 153–240, särskilt kommentar på s. 239. 
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tidskriften vara aktiv och innehålla ett nyttigt drag: semesterfiraren borde 
lära sig något under semestern. Denna önskan att fostra semesterfirarna 
fanns alltså, enligt tidigare forskning, både hos folkbildare, hos myndigheter 
och inom arbetarrörelsen.43 

Vad gäller Reso:s synsätt och ideal diskuteras dessa också av ekonom-
historikern Carina Gråbacke, som nyanserar beskrivningen. En av Reso:s 
målsättningar var att propagera för semestern och hur den skulle utnyttjas, 
skriver hon. Det ansågs bra att aktivera sig på semestern, till exempel med 
sport och friluftsliv. Resorna skulle ge kunskap och folk skulle mötas över 
gränserna.  

Parallellt med denna inriktning mot aktivitet, solidaritet och bildning 
fanns också en mer tillåtande attityd med avseende på vila och vad semester-
firarna ansågs böra göra. Semesterfirarna skulle få vara sig själva. När till 
exempel nedsättande omdömen om sällskapsresan som resform hördes för-
svarade Reso densamma. Organisationen riktade sig till en ovan resenär, där 
allt var ordnat på resorna. Det krävdes med andra ord inte särskilt stor aktivi-
tet från resenärens sida. Idén om bildning och möten mellan folken försvann 
enligt Gråbacke allt mer under 1950-talet. Med grund i detta går det inte att 
säga att Reso intog en fostrande hållning, snarare handlade det om en mer 
pragmatisk inställning.44    

Vi vet inte i vilken mån ett mer negativt synsätt gällande vila också om-
fattades av semesterfirarna själva. Det ger forskningen inte något svar på. 
Om semesterfirarna lät sig övertygas och fostras, eller kanske till och med 
höll med folkbildarna, myndighetspersonerna och arbetarrörelsens represen-
tanter redan från början, betyder det att dessa resultat står i motsättning till 
vad som kommit fram i den tidigare refererade undersökningen inför tre-
veckorssemestern. 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 mark-
nadsundersökning jag själv inte haft tillgång till, men som refererades i en 
debattartikel med anledning av semesterlagens införande år 1938, ville unge-
fär hälften av de tillfrågade personerna använda semestern enbart till vila. 
Den andra hälften önskade, enligt referenten, en mer aktiv semester med 
förströelser, turism, sport eller med möjligheter att utveckla ett bildningsin-
tresse. I svaren syntes ingen skillnad beroende på klasstillhörighet. Men där 
fanns en stark önskan om omväxling, vare sig personen sökte vila eller akti-
vitet. Så många som tre fjärdedelar av de tillfrågade ville dessutom att se-

                                                      
43 Wicklin, 1997, s. 56–69. 
44 Gråbacke, 2008, särskilt s. 59, s. 83–85, s. 102–105, s. 156–161, s. 164–165 och s. 235. 
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mestern skulle kombineras med en resa någonstans så att de fick komma till 
en ny omgivning.45  

Semesterfirarnas grupp behöver med andra ord inte ha varit homogen med 
avseende på önskemål om vila respektive aktivitet, utan skilda semesterfirare 
kan ha velat olika saker. Både vila och aktivitet kan ha varit eftersträvat. I 
On Holiday lyfter Löfgren fram aktivitet eller vila som semestrandets två 
huvudformer och sammanfattar dessa med uppmaningarna Se allt! och 
Komma bort från allt! Dessa knyter han till två typkaraktärer, vilka symboli-
seras 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. De två semesterkaraktärerna lanserades ursprung-
ligen av den franske sociologen Jean-Didier Urbain. Löfgren i sin tur appli-
cerar ett historiskt perspektiv på dessa typkaraktärer.46  

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 indust-
rialiseringen, då resenärerna också började komma från de led för vilka arbe-
tet var ett måste, hävdar Löfgren.  Avkoppling var, fortsätter han, ett privile-
gium tidigare resenärer mer självklart hade varit i besittning av och därför 
inte efterfrågat. De tillhörde de grupper i samhället som inte behövde arbeta. 
Från och med denna tid har dock de båda semesterformerna levt sida vid 
sida.47  

Det senare påpekandet innebär att önskemålet om avkoppling på semes-
tern står i relation till arbetet. I den refererade marknadsundersökningen 
visas också att både de som sökte vila och de som ville ha en mer aktiv se-
mester önskade omväxling från arbetet.48 Då är vi tillbaka i frågan om rela-
tionen mellan semester och arbete. Denna skulle uppenbarligen kunna ha 
betydelse för eventuella önskemål gällande vila och aktivitet på semestern. 

                                                      
45 Undersökningen refererades i en artikel i tidningen Affärsekonomi av järnvägsdirektören 
Simonsson angående arbetarnas förlängda semesterledighet och hur denna bäst kunde utnytt-
jas. 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 kropps-
arbetare, 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 enkät-
undersökning. Se Simonsson, 1938, s. 776. 
46 Löfgren, 1999, s. 9 och s. 109. 
47 Löfgren, 1999, s. 9 och s. 109. 
48 Simonsson, 1938, s. 776. 
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Vad tyckte turisten? 
De två formerna Se allt! och Komma bort från allt! gäller båda turister. Men 
semester och turism är förstås inte samma sak. Enligt FN:s organ för turism, 
World Tourism Organization (UNWTO), definieras en turist som en besöka-
re vars vistelse inkluderar en eller flera övernattningar, men inte pågår längre 
tid än ett år. Syftet till besöket kan vara affärer, nöjen eller andra skäl av 
personlig art, undantaget att besökaren kommer för en anställning på den nya 
platsen, vilket inte räknas in i turismdefinitionen.49 Gruppen turister innefat-
tar därmed fler än enbart semesterfirare, som till exempel affärsresenärer, 
och gruppen semesterfirare å sin sida innefattar andra än turister, nämligen 
de som stannar hemma på semestern. Men de båda grupperna kan överlappa 
varandra. Semesterfirarna blev turister när de reste iväg på sin semester.  

Turism är idag ett brett och livaktigt forskningsområde med ett flertal in-
riktningar och specialområden. Alla dessa är inte relevanta med avseende på 
semesterhistorien, både med tanke på att turism och semester inte är samma 
sak, men också med tanke på att många turismstudier är nutidsinriktade och 
samtidigt ordentligt specialiserade. Men eftersom semesterfirare perioden 
1938–1959 kunde ägna sig åt turism är det ändå möjligt att relatera till vissa 
teoretiska resonemang gällande turismen, trots att dessa förts för mer modern 
tid. 

Här bör etnologen Eva Wolfs avhandling Med charter till Estoril nämnas. 
I denna undersöks föreställningar och beteenden hos charterresenärer till två 
orter i Portugal på 1990-talet. Med utgångspunkt i vad charterresenärerna 
främst vill uppleva på sin resa urskiljer Wolf fem turistkaraktärer. Dessa 
benämner hon rekreationsturisterna, kulturturisterna, kompromissarna, ac-
tionturisterna samt individualisterna.50 

Ur den här avhandlingens synpunkt är Wolfs studieområde smalt. Det 
handlar om konsumenter som allihop valt samma typ av semester, en char-
terresa till Portugal på 1990-talet. Det är därför inte förvånande att, trots att 
Wolf delar upp semesterturisterna i grupper, visar hon samtidigt att de alla 
var ganska lika. De ville alla uppleva något nytt och annorlunda i förhållande 
till sin vardag. Wolf uppmärksammar att turism handlar om kontrast, och 
hon utnämner begreppet kontrast till ”en central metafor i turistsamman-
hang.” Hon menar att det är just det faktum att utlandsvistelsen är ”ett annor-
lunda liv i förhållande till vardagstillvaron”, som gör att den blir intressant.51 
Som jag läser Wolf går det att sammanfatta dessa turisters val till en strävan 
efter kontrast, inom vilken de sedan kunde hitta vissa (smärre) variationer.  

                                                      
49 UNWTO, online: http://www2.unwto.org/ klicka på Media, klicka på Tourism Glos-
sary, sökord: ”tourism” och ”tourist” [2017-04-22]. 
50 Wolf, 2001. 
51 Wolf, 2001, s. 64. 
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Sociologen Dean MacCannel har intresserat sig för turisters uppfattning-
ar. Enligt MacCannel är turism tätt sammanlänkat med det moderna, postin-
dustriella samhället. I ett modernt samhälle där arbetet inte längre, enligt 
MacCannel, är vad som ger sammanhang och identitet, söker människor 
detta exempelvis i turismen. Turisten försöker förstå sitt eget liv och sin egen 
värld. Ofta gör hen det genom att tillskriva de personer och samhällen som 
besöks vissa värden. Typiskt är att andra samhällen och platser uppfattas 
som mer äkta och naturliga än den moderna värld turisten själv kommer 
från.52 

I detta, att turisten tillskriver andra platser värden som äkthet och natur-
lighet, ligger MacCannel ganska nära Löfgrens tankar om den moderna 
människans önskan att tillskriva icke-produktionssfären värden som just 
äkthet och naturlighet. Samtidigt skiljer sig Löfgren och MacCannel från 
varandra på så sätt att MacCannel inte ställer upp någon relation mellan ar-
bete och övrigt liv. Istället finns hos MacCannel en kontrastrelation mellan 
platsen turisten besöker och turistens egen vanliga värld. 

Angående denna kontrastrelation måste den kommentaren göras att det 
inte behöver vara just äkthet och naturlighet den besökta världen represente-
rar för turisten. Om jag förstår MacCannel rätt kan också andra egenskaper 
ställas i relation till turistens egen värld, så länge de representerar något an-
nat. I grund och botten är det förståelse, identitet och mening turisten söker 
genom att sätta ett annat samhälle i relation till sitt eget.  

Sammantaget kan konstateras att upplevelsen av kontrast kan ha haft rele-
vans även då det gäller semesterfirarnas resor. Både Wolfs och MacCannels 
studier pekar i den riktningen. Ett annat exempel som kan nämnas är socio-
logen John Urrys studie av turism och den turistiska blicken (mer om denna 
strax), enligt vilken upplevelsen av kontrast gentemot vardagen utgör ett 
karakteristiskt drag i turismen.53 Vare sig Wolf, MacCannel eller Urry relate-
rar dock till arbetet då det gäller kontrasten, utan det handlar istället om en 
kontrast till turistens eget, vardagliga liv. Det skulle kunna vara så att resan-
det på så sätt intog en särställning i semesterlivet, och det fanns särskilda 
uppfattningar knutna just till resorna. 

MacCannel är också mycket intresserad av distinktioner, det vill säga so-
cial åtskillnad mellan människor, och hur dessa uttrycks i turismen. Turisten 
strävar, enligt MacCannel, efter att överbrygga distinktioner i livet, men i sin 
strävan att förstå sig själv genom att tillskriva de andra specifika värden ska-
par turisten också distinktioner.54  

                                                      
52 MacCannel, 1999, [1976].  
53 Urry, 2002, [1990]. På s. 12 argumenterar Urry för att det är olikheten gentemot vardagen 
som är betydelsefull snarare än (MacCannels) äkthet, och att äktheten bara blir intressant för 
den turistiska blicken då den uppfattas utgöra en kontrast gentemot turistens egen vardag. 
54 MacCannel, 1999, [1976]. 
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En anmärkning man kan ha är att MacCannels analys bygger på att turis-
ten bildar sig en uppfattning om den plats och de människor som besöks. Det 
framställs till och med som själva syftet med turismen. I andra turismstudier 
har istället uppmärksammats att graden av kontakt med och interaktion mel-
lan turister och lokalbefolkning kan vara mycket svag. Turisten kan befinna 
sig i en ”turistisk bubbla”, långt från lokalbefolkningens liv och villkor, trots 
att de rent geografiskt inte befinner sig särskilt långt från varandra. Ett ty-
piskt exempel är hotellvistelser med mat och dryck inkluderat (all-inclusive), 
vilket innebär att turisten inte ens behöver röra sig utanför hotellområdet.55 

En stor del av turismforskningen behandlar sådan turism som innebär att 
man korsar en nationsgräns och besöker ett annat land.56 Sannolikt kan åt-
skillnader mellan turister och lokalbefolkning lätt bli större då.57 Men åtskill-
nader har kunnat iakttas även för inhemsk turism. Som redan påpekats upp-
märksammar Löfgren skapandet och upprätthållandet av distinktioner i On 
Holiday. Som tidigare visats, i redogörelsen för Allwood och Ranemarks 
studie, uppfattades relationerna på olika sätt beroende på graden av närhet 
mellan sommargäster och ortsbefolkning. Sociala sammanhang, eventuell 
gemenskap och eventuella åtskillnader, är med andra ord ett område som 
hade betydelse då det gäller turismen i semesterfirandet.  

Ännu en aspekt är det visuella. Sociologen Urry har i sin studie The Tou-
rist Gaze uppmärksammat hur betydelsefull den visuella faktorn är i turis-
men. Som turister ser vi på de miljöer vi besöker med en turistisk blick. I 
samband med detta uppmärksammar Urry förväntningarnas betydelse. Skild-
ringar i film, TV, litteratur etc. bidrar till att skapa förväntningar av vilka 
platser och företeelser som är ”sevärda” och vad dessa ska ha för karakteris-
tiska drag. Särskilt uppmärksammar Urry fotografins betydelse för skapandet 
av den turistiska blicken.58 

Reseskildringars och andra berättelsers/beskrivningars betydelse då det 
gäller hur turistiska platser uppfattas har också lyfts fram i annan forskning 
gällande modern turism, ibland i relief till en tidigare periods mer fåtaliga 
beskrivningar.59 I en artikel som bygger på tre finländares reseberättelser 
beskriver Hänninen och Leino turister på 1950-talet som något av forsk-

                                                      
55 I en antologi från Linköpings universitet, vilken innehåller studenters texter kring turism 
ges flera exempel på den ”turistiska bubblan”, se Peterson, 2012, s. 15–48; Bäckvall & Gus-
tafsson, 2012, s. 49–76 och samt Andersson & Svensson, 2012, s. 77–104. 
56 Turismens transnationella aspekter behandlas särskilt i Zuelow (ed) 2011.  
57 En parallell till det här återfinns i en idéhistorisk avhandling, som dock inte behandlar 
turisters uppfattningar, utan istället hur den utländska omvärlden beskrevs i svenska prospekt 
och resebroschyrer 1930–1990. Där fanns, visar avhandlingen, ett mönster av främst osynlig-
görande och i viss mån framhävande av stereotyper. Oftast syntes eller beskrevs nationens 
invånare över huvud taget inte i broschyrerna, visas det. När så ändå skedde gavs de stereoty-
piska drag. Grinell, Klas, 2004, särskilt s. 64, 91, 95–96 och 102–119. 
58 Urry, 2002, [1990]. Fotografins betydelse behandlas särskilt på s. 124–130. 
59 Andersson, 2011, s. 37–55 och Tovatt, 2011, s. 237–253. 
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ningsresande, då resmålen ännu inte var ”utslitna”. De var ännu inte beskriv-
na och tillgängliggjorda i medier eller av andra resenärer.60  

Om resmålen inte beskrevs och skildrades i samma utsträckning tidigare 
bör det rimligen ha påverkat resenärernas uppfattningar och upplevelser. 
Deras uppfattningar kan till exempel ha varit mindre homogena. Reseskild-
ringar i form av exempelvis guideböcker, målningar och litteratur har dock 
en lång historia.61 Och vi vet, gällande Sveriges del, att resmål beskrevs re-
dan vid den här tiden, exempelvis via vykort och i film.62 Det kan i sin tur ha 
inneburit att det fanns mer allmänt spridda uppfattningar om vilka resmål 
och ressätt som var särskilt intressanta och varför. I vilken utsträckning och 
på vilket sätt reseskildringar och beskrivningar hade betydelse för den ge-
mene semesterturisten bör en undersökning av uppfattningar kunna ge svar 
på.  

Analys med avseende på genus och klass 
I det följande presenteras ytterligare två faktorer som behöver ingå i analy-
sen och sättas i relation till vad som beskrivits i det föregående, nämligen 
genus och klass. Dessa två faktorer finns genomgående med i avhandlingens 
analys, som horisontella kategorier. Genus och klass är bland annat att be-
trakta som områden av ojämlika maktrelationer. Enligt Spracklen bör ojäm-
lika maktrelationer ha betydelse för i vilken grad semestern definieras av 
frihet eller tvång. Och inom forskning gällande nutida turism har maktrela-
tioner liksom över- och underordning inom det turistiska fältet allt mer börjat 
uppmärksammats, bland annat med avseende på genus och klass.63 I det föl-
jande ska ytterligare betydelser av genus och klass diskuteras. 

Genus och arbete 
Ett viktigt skäl till att genusaspekten behöver behandlas i en analys av se-
mesteruppfattningarna är att kvinnors roll i moderniseringen av arbets- och 
semesterlivet är motsägelsefull, som den beskrivs av Löfgren. Den beskriv-
ning av borgerlighetens familjeuppfattning som han ger gäller egentligen 
bara halva borgerligheten – männen. Visserligen antas kvinnor liksom män 
ha uppfattat semestern, familjelivet och naturen, som arenor som skulle kon-
trastera till och kompensera för arbetslivet, men precis som han också upp-
märksammar var det samtidigt så att hustruns arbete fanns i hemmet och hos 

                                                      
60 Hänninen och Leino, 1995, s. 28. 
61 Zuelow, 2016, s. 76–90. 
62 Löfgren, 2009, s. 199–233. Då det gäller vykort har resultaten presenterats redan tidigare, i 
Löfgren, 1999, s. 76–81. 
63 Syssner, 2011:b, s. 9–17. 
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familjen, och bland annat bestod av att skapa den tillvaro som för makens 
del innebar en kompensation från arbetet.64  

Hur såg i sådana fall de borgerliga kvinnornas uppfattningar ut? Inte kun-
de väl hustrurna betrakta sitt eget arbete i hem och familj, som något som 
kontrasterade till och kompenserade dem för arbetslivet? Detta dilemma 
reder Löfgren aldrig ut. Han 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 se-
mesterns betydelse i relation till arbetet är det i praktiken de borgerliga män-
nens familje- och arbetsrelation som analyseras.65 Här finns ett motsägelse-
fullt förhållningssätt till olika arbeten, vilket i sin tur gör att analysen inte 
blir konsistent. 

Mycket av diskussionen i det föregående har handlat om semesterns rela-
tion till arbetet och hur denna påverkar uppfattningarna av semester. Denna 
relation påverkas förstås om arbetsförhållandena ser i grunden annorlunda 
ut, liksom av hur vi definierar begreppet arbete. Precis som Löfgren upp-
märksammar såg kvinnors och mäns arbetsdelning, framförallt i familjen, 
olika ut. Detta, i sin tur, måste antas ha fått betydelse för hur semestern upp-
fattades och vilka önskemål man då hade. 

Ett exempel utgör den tidigare refererade undersökning som gjordes inför 
treveckorssemesterns införande. Där uppmärksammades mödrarnas situa-
tion. 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 arbete i hemmet och vila med tre veckors semester gick argumentet.66 

Problematiken ligger också i hur arbete definieras. Olika definition av ar-
bete ger olika utfall i analysen av kvinnors och mäns semestrar. Det faktum 
att mäns arbete ofta fått utgöra 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 hemmet definieras som just arbete eller inte. Hon 
pekar på de analytiska problem som följer av att det arbete som kvinnor utför 
i hemmet skiljs från det som kallas produktivt arbete och istället beskrivs 
och uppfattas som en annan typ av arbete, nämligen reproduktivt arbete.67  

Anita Nyberg, som bedrivit 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 respektive inte förvärvsarbete påverkar be-
skrivningen av kvinnors försörjningsmönster. Som redan påpekats var gifta 

                                                      
64 Löfgren, 1979, s. 74–130. 
65 Löfgren, 1979, s. 74–130. 
66 SOU 1950:32, s. 111–116. 
67 Åkerman, 1983:a, s. 24–30. 
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kvinnor under perioden ofta hemmafruar, men detta förhållande överdrevs i 
statistiken. Kvinnor framställdes i högre grad som hemmafruar än de i verk-
ligheten var. Och det faktum att kvinnors försörjningsmönster ofta hade en 
flexibel karaktär, det vill säga att de både förvärvsarbetade (heltid eller del-
tid) och arbetade i hemmet, undervärderades eller osynliggjordes.68 

Med en strikt definition av begreppet arbete, vari endast inbegrips för-
värvsarbete och inte hushållsarbete eller omvårdnadsarbete i hemmet, följer 
att hustrurs hushållsarbete och omvårdnadsarbete inte räknas. Att de flesta 
forskare som studerat fritiden koncentrerat sig på just förvärvsarbetet har lett 
till att många kvinnors verklighet kommit i skymundan, eftersom deras arbe-
te inte enbart var knutet till förvärvsarbetet, utan också fanns i hemmet. Som 
Löfgren visat var det för mannen semestern fungerade kompensatoriskt i 
relation till arbetet. Hur relationen semester – arbete såg ut för hustrurnas del 
får vi inte veta så mycket om. Att kvinnors ledighetsmönster ser annorlunda 
ut än mäns, bland annat beroende på arbetsförhållanden, har uppmärksam-
mats, men inte undersökts närmare.69  

Med en annan, bredare definition av arbete respektive fritid/semester, som 
till exempel den Dumazedier ger, där alla ”måste”-sysslor räknas bort från 
fritiden, bör förstås beskrivningen av kvinnors och mäns semesteruppfatt-
ningar bli annorlunda. Kanske skulle då hustrurnas och makarnas syn på sin 
semester se mer lika ut, till exempel är det tänkbart att både hustrur och ma-
kar skulle lägga vikt vid att semestern skulle utgöra kontrast till och kom-
pensation för arbete och ”måste”-sysslor. Men detta kan vi inte få någon 
kunskap om ifall vi inte analyserar semesteruppfattningarna med avseende 
på hur semesterfirarens arbetssituation i en bredare bemärkelse såg ut och 
inte utesluter stora grupper. 

Det kan sannolikt också ha funnits andra områden i det tidiga svenska 
semesterfirandet där genus hade betydelse. Det verkar till exempel ha funnits 
strukturerande mönster med avseende på genus. Eskilsson och Sehlin har, 
som påpekats, visat att fjällturismen främst knöts till män och att STF var en 
förening dominerad av män, men att det också skedde vissa förändringar 
under perioden. Dessutom har kvinnors roll i konsumtionen särskilt upp-
märksammats.70 Eventuella genusaspekter med avseende på semesterkon-
sumtionen är ett i princip outforskat område. Med anledning av detta menar 
jag att det är viktigt att konsekvent analysera semesteruppfattningarna med 
avseende på genus och en genusstrukturerad arbetsdelning.  
                                                      
68 Nyberg, 1987, s. 54–64. 
69 Aléx, Eskilsson och Hjelm, 2000, s. 9. 
70 Gällande konsumtionens utveckling över tid i England har till exempel John Benson upp-
märksammat kvinnors och mäns olika roller i Benson, 1994, s. 180–201. Kvinnor hade, menar 
han en förhållandevis stark roll som konsumenter. Deras makt över konsumtionen gav dem en 
viss ekonomisk makt och vissa ekonomiska möjligheter. Men han framhåller också att kon-
sumtionen skedde inuti en fast ram, inom vilken kvinnors konventionella roll och status inte 
förändrades utan istället bekräftades. 
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Klass och arbete 
Det saknas även mer ingående kunskaper om vad som gällde arbetarklassens 
natursyn och familjeliv vid den här tiden. Som tidigare påpekats antar Löf-
gren att borgerlighetens mönster spred sig till arbetarklassen, men detta un-
dersöks egentligen inte närmare i hans studie. Man kan dessutom ifrågasätta 
antagandet att arbetarklassen framförallt imiterade borgerlighetens mönster. 
Det görs av Susan Barton i hennes studie över brittisk arbetarturism histo-
riskt. Där visar hon att arbetarna och deras organisationer istället skapade 
egna och innovativa sätt att semestra på.71 

Frågor rörande arbetarklassens egna åsikter och agerande väcks också vid 
läsningen av andra studier. Hos Eskilsson framkommer, som visats, att en 
överhet bestående av folkbildare och myndigheter uttryckte normerande 
åsikter om hur de nya semesterfirarna, vilka främst hörde till arbetarklassen, 
borde bete sig. Vad dessa nya semesterfirare själva tyckte och tänkte och hur 
de reagerade på den här typen av uttalanden vet vi dock inte så mycket om. 

Gällande STF:s utveckling har, vilket även det beskrivits tidigare, samma 
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. 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 gällande studier av Cross kan en liknande kommentar ges. Som ti-
digare refererats menar 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. Men det är 
de åsikter och uppfattningar som kom till uttryck i offentliga sammanhang 
som studeras, inte åsikter hos de semesterfirande arbetarna själva.  

Gällande andra sociala relationer än familjen framhåller den tidigare 
forskningen framförallt avstånd och ibland till och med konflikter. Även då 
kan en klassaspekt ha spelat roll. Klassgränser och andra sociala gränser kan 
antas ha haft betydelse i semesterlivet, vilket i sin tur kan ha haft betydelse 
för hur mycket närhet respektive avstånd personer kände till varandra.72 Det 
gäller till exempel Allwood och Ranemarks samt Löfgrens beskrivningar.  
Allwood och Ranemark tar framförallt upp grader av närhet och avstånd i 
det dagliga och vardagliga livet på orten under sommaren, men diskuterar 
inte andra möjliga orsaker. Inte heller Löfgren analyserar möjliga klass-

                                                      
71 Barton, 2011 [2005], se särskilt kap.6, s. 133–178, som till stor del handlar om 1930-, 
1940- och 1950-talets semesterturism. 
72 Gällande mer nutida turism påpekar kulturgeografen Josefina Syssner att skillnaden mellan 
hemma och borta inte alltid är så stor, och att klassgränser och andra sociala gränser är verk-
samma även då vi reser, Syssner, 2011:a, s. 68. 
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aspekter av de sociala konflikter och distinktioner han tar upp och diskuterar 
i On Holiday.  

Det finns dessutom ytterligare skäl till varför det skulle vara bra att stude-
ra arbetarnas egna åsikter. Det gäller relationen mellan arbetet å ena sidan 
och semestern å andra sidan. Som jag visat i avsnittet Relationen semester – 
arbete kan semesterns betydelse ha stått i relation till arbetet. Personer tillhö-
riga arbetarklassen bör därför potentiellt ha kunnat uppfatta sin semester på 
andra sätt än medelklassen, eftersom dessa gruppers arbeten såg olika ut. 
Behoven kan också ha sett olika ut. Exempelvis kan en kontrastrelation lika 
väl som en likhetsrelation mellan arbete och semester ha fått olika konkreta 
innehåll beroende på semesterfirarens arbete.  

Dessa skäl visar att man bör analysera uppfattningarna i relation till se-
mesterfirarens arbetsförhållanden och klasstillhörighet. Med tanke på att 
arbetsförhållandena kan antas ha påverkat semesterförhållandena kan man 
också fundera över hur det såg ut för andra grupper vid den här tiden. I reali-
teten 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 i lant-
bruket vid den här tiden.73 Med anledning av det kan man fundera över lant-
brukarnas natursyn. Om många levde och arbetade i lantbruket, nära naturen 
och i takt med naturens växlingar, kan då verkligen naturen ha uppfattats 
som så åtskild från produktionen? I realiteten kan det inte ha gått någon sär-
skilt skarp gräns mellan industrialiserat samhälle och bondesamhälle. Påver-
kade detta semesterfirarnas uppfattningar? 

En struktur för semesteruppfattningarna 
Inledningsvis preciserades syftet vara att fördjupat undersöka uppfattningar-
na om semester. Med grund i det sammanhang som skapats med hjälp av 
tidigare forskning kan analysen av semesteruppfattningar i det följande ope-
rationaliseras till metodologiskt hanterbara undersökningsfrågor. Jag ska 
börja med att punkta upp de företeelser forskningsgenomgången visat bör ha 
haft betydelse för semesterfirarna. 

 
  
                                                      
73 Enligt Folkräkningen den 31 december 1940. III. Folkmängden efter yrke, s. 156, tabell 10, 
utgjorde de som var verksamma inom jordbruket, eller ingick i familjer som var verksamma i 
jordbruket, 32 procent av befolkningen 1940. Motsvarande andelar var 23 procent 1950 och 
14 procent 1960, enligt Folkräkningen den 31 december 1950. VI. Totala räkningen. Folk-
mängden efter yrke, hushåll, utrikes födda och utlänningar, s. 84, tabell 1, samt Folkräkning-
en den 1 november 1960. IX. Näringsgren, yrke, pendling, hushåll och utbildning i hela riket, 
länsvis m.m., s. 168–169, tabell 30. En del av dessa var anställda, men majoriteten hörde till 
företagargruppen. 



  43 

� Relationen semester – arbete 
 

I en del av den tidigare forskningen har man använt sig av mer sammanfat-
tande och systematiska sätt att strukturera och analysera uppfattningar, där-
ibland semesteruppfattningar. Det gäller Löfgrens analys av uppfattningar 
rörande natur, familj och i förlängningen semester, som ståendes i motsätt-
ning till och kompenserande för arbetet. Ett annat mer övergripande och 
systematiskt angreppssätt förs fram av Kelly. Här gäller det fritiden och dess 
relation till arbetet, men antagandena är också anpassningsbara på den sär-
skilda sorts fritid som semestern är. Kelly påpekar att det finns flera andra 
möjliga relationer mellan semester och arbete än just ett motsatsförhållande. 
Semestern och arbetet kan antas vara lika varandra, motsatta varandra (i den 
meningen att semestern kompenserar för ett tråkigt och slitsamt arbete), öm-
sesidigt påverka varandra, eller inte alls påverka varandra. Med grund i detta 
urskiljer jag att relationen semester – arbete bör undersökas på en övergri-
pande nivå. 

Under denna övergripande fråga sorteras företeelser som har lyfts fram 
som särskilt betydelsefulla. Dessa är natur; familjeumgänge och andra socia-
la relationer; vila samt resa. Som jag visat i forskningsgenomgången kan 
resultaten ifrågasättas på vissa punkter och kunskapen om vad semesterfirar-
na själva tyckte är liten. Det finns med andra ord goda skäl att närmare un-
dersöka semesteruppfattningarna med avseende på dessa företeelser.  

 
� Naturkontakt 
� Familjeumgänge och andra sociala relationer 
� Vila 
� Resa 

 
Vilken betydelse uppfattades naturen ha? Sågs den som viktig i semesterli-
vet? Ställdes naturen i motsättning till arbetet och förväntades kompensera 
för detta eller inte? Liknande frågor kan man ställa då det gäller familjen. 
Vilken betydelse uppfattades familjen ha? Var familjelivet en särskilt efter-
strävad gemenskap under semestern, som vissa forskare menat? I vilken grad 
familjeumgänget uppfattades stå i motsättning till arbetet och ha en kompen-
serande funktion bör då också studeras. Vilken betydelse hade andra sociala 
relationer för semesterfirarna? Handlade det i dessa fall framförallt om sär-
skiljanden och mer eller mindre stora konflikter, vilket framförallt lyfts fram 
i tidigare forskning, eller kunde det också se ut på andra sätt? Problematise-
rades vila på det sätt som enligt forskare skedde i offentlig debatt? Uppfatta-
des vilan som dålig och omoralisk eller var vilan något semesterfirarna öns-
kade? Uppfattades vilan vara en kompensation för arbetet eller inte? 

Som det visats i avsnittet som behandlar turism kan det eventuellt vara så 
att just resandet innebar speciella särdrag. Den intressanta relationen skulle 
då ha kunnat gälla det vanliga livet hemma sett i relation till livet som turist, 
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eller livet på platsen som besöks, vilket exempelvis kan ha uppfattats som 
mer äkta och naturligt. Dessutom har det visats att de sociala relationerna 
sannolikt hade sina särdrag, med avseende på uppfattningar och relationer 
till lokalbefolkningen. Slutligen kan konstateras att reseskildringars och lik-
nande beskrivningars betydelse lyfts fram i forskning gällande nutida turis-
ters uppfattningar och att visuella aspekter tillmätts stor betydelse. I vilken 
utsträckning undersökningsperiodens semesterfirare påverkades av sådana 
faktorer vet vi inte.  
   

� Betydelsen av genus och klass 
 

I tidigare forskning har det som antagits gälla en grupp översatts till att gälla 
flera, men som jag redan argumenterat för kan detta inte med självklarhet 
göras. Olika grupper hade olika arbetssituation, vilket kan antas ha påverkat 
deras uppfattningar och önskemål gällande semestern. Dessutom skilde sig 
ekonomiska och sociala förutsättningar från varandra, vilket kan ha påverkat 
semesteruppfattningarna. Gällande klass har uppmärksammats 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 lant-
bruket. Av dessa skäl bör studeras hur olika grupper uppfattade semestern. 
Denna punkt kan antas ha bäring på alla de övriga. En analys med avseende 
på genus och klass bör därför göras genomgående i avhandlingen, för alla 
övriga aspekter, naturkontakt; familjeumgänge och andra sociala relationer; 
vila och resa, liksom för den övergripande frågan gällande semesterns roll 
och funktion i relation till arbetet.  

Konsumenterna, lagen och reklamen 

Tre arenor 
Det är av grundläggande betydelse för avhandlingen att få kunskap om se-
mesterkonsumenternas egna uppfattningar. I avhandlingen undersöks dessa 
med hjälp av en undersökning av frågelistsvar där informanter beskriver sina 
semestrar. I kapitel två redogörs närmare för detta material samt ges en käll-
kritisk diskussion. Analysen kompletteras med uppfattningar som uttrycktes 
på ytterligare två arenor, en politisk arena, där semesterutredning och riks-
dagsdebatt studeras, samt reklam, det vill säga semesterrelaterade annonser i 
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ena sättet är att uppfattningar som fanns där studeras med utgångspunkt i de 
aspekter som beskrivits i det föregående, det vill säga semestern i relation till 
arbetet; natur etc. Intressant är då bland annat det fostransperspektiv som 
diskuterats tidigare. Frågan är om det fanns ett fostrande synsätt i semester-
utredningen eller hos riksdagens ledamöter och kanske till och med en mer 
negativ syn på vila. I sådana fall bör semestern ha kunnat ses som ett poten-
tiellt problem och en diskussion förts om semesterfirarnas eventuella aktivi-
teter och vad oönskad passivitet skulle kunna leda till för negativa effekter. 

Det andra sättet den politiska arenan ska studeras på gäller vilka motiv 
som fanns till att införa semesterlagstiftningen. Som redan påpekats är motiv 
till reformens införande och semesteruppfattningar inte samma sak, men de 
kan mycket väl tänkas tangera varandra. För att göra de skilda analyserna 
tydliga presenteras de i varsitt kapitel. I det följande ska redogöras för varför 
det är intressant att studera motiven.  

Historikern Hans Hellström studerar i sin avhandling det industrialiserade 
Sveriges arbetstidspolitik. Där beskrivs semesterlagstiftningen som en poli-
tisk kompromiss från socialdemokraternas och LO:s sida. Hellström menar 
att semesterlagen kan ses som ett resultat av den samförståndsanda som vid 
den här tiden rådde mellan stat och parter på arbetsmarknaden. I denna var 
den ekonomiska tillväxten högt prioriterad. Egentligen var veckoarbetstids-
förkortning mer eftertraktad av arbetarrörelsen, men semester var en billiga-
re reform, vilket enligt Hellström var skälet till att den infördes.76  

Slutsatsen kan dock ifrågasättas. Det Hellström menar är resultatet av 
hans avhandling stämmer nämligen inte överens med vad som faktiskt visas i 
samma avhandling. Att vare sig socialdemokrater eller LO var särskilt in-
tresserade av en semesterlagstiftning visar Hellström tydligt. En sådan re-
form verkar inte ha diskuterats nämnvärt vare sig inom LO eller socialdemo-
kratin. Men inte heller veckoarbetstidsförkortning ser ut att ha intresserat 
vare sig LO eller socialdemokraterna nämnvärt under 1930-talet. Även detta 
visar Hellström. I riksdagen ansåg socialdemokraterna att en veckoarbets-
tidsförkortning inte var aktuell. Också LO intog en försiktig hållning, visar 
han.77 

Därmed faller en del i Hellströms slutsats, nämligen att veckoarbetstids-
förkortning var mer eftersträvat. Möjligen kan ett visst, mindre intresse ha 
funnits, synligt i det faktum att flera motioner lades till LO-kongressen 1931 
samt i några artiklar i den socialdemokratiska tidskriften Tiden i mitten på 

                                                      
76 Hellström, 1992, särskilt s. 103–136. Också tidigare nämnda Cross diskuterar varför utök-
ning skedde av den betalda semestern istället för ytterligare veckoarbetstidsförkortning. Han 
räknar upp en lång rad faktorer som sannolikt bidrog. Sammantaget verkar det, enligt den 
analys Cross gör, ha varit det faktum att den betalda semestern uppfattades positivt, av så 
många olika aktörer, på flera olika sätt och i så många olika sammanhang, som spelade roll. 
Det var helt enkelt en reform många kunde enas kring, Cross, 1993.   
77 Hellström, 1992, s. 86–92.  
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1930-talet.78 Men i grund och botten är det ändå så att Hellström snarare 
verkar förutsätta att veckoarbetstidsförkortning var intressant för arbetarrö-
relsen istället för att visa det. Med semesterlagen gör Hellström det motsatta, 
han förutsätter att den inte intresserade arbetarrörelsen. Vad Hellström 
egentligen visar är att ingen av organisationerna, socialdemokraterna eller 
LO, i någon större utsträckning hade drivit någon av frågorna, vare sig se-
mester eller veckoarbetstidsförkortning, under 1930-talet.  

Ytterligare en kommentar kan ges: semesterlagen var inte särskilt lätt att 
införa. Man kan få det intrycket, då den beskrivs som ett kompromissalterna-
tiv. Enligt dåvarande redaktören för den socialdemokratiska tidskriften Tiden 
var semesterreformen ett av 1930-talets mest omstridda förslag, vilket sedan 
ändå accepterades. Den mötte stort motstånd bland remissinstanserna, påpe-
kar redaktören.79 Som det kommer visas i kapitel 3, som behandlar skälen till 
semesterlagens införande hade förslaget starkt stöd, men mötte också tydligt 
negativ kritik, bland annat hos alla remissinstanser som representerade före-
tagen.  

Jag vill därför istället peka på att det kan finnas andra synsätt som är rele-
vanta. I och med lagstiftningen fick fler möjlighet till semester. I bredare 
socialpolitisk forskning har uppmärksammats att socialpolitiken (och dit 
räknas semesterreformen) var ett medel att nå ökad jämlikhet, som under 
1930-talet kom att öka i betydelse.80 Det är möjligt att tänka sig att intresset 
för semesterreformen snarare bottnade i en jämlikhetssträvan. I Christer 
Sannes avhandling om arbetstidsfrågan från 1919 och framåt uppmärksam-
mas att rättvisa varit ett viktigt motiv i arbetstidsutredningar under hela peri-
oden.81 I Tommy Isidorssons avhandling om arbetstidens utveckling histo-
riskt uppmärksammas att skillnader mellan olika grupper betraktats som ett 
relevant argument av parterna. Ifall tjänstemän haft kortare arbetstid har det 
använts som argument för varför arbetarna bör få det.82 

Ekonom-historikern Linn Spross å sin sida visar i sin avhandling om sta-
tens formulering av arbetstidsfrågan i offentliga utredningar 1919–2002 att 
argumentet om arbetarskydd, att arbetarna behövde statligt skydd för att få 
den rekreation de behövde, var som starkast under 1930- och 1940-talet. Den 
argumentationen återfanns även semesterutredningen. Dessutom argumente-
rades där, liksom i andra utredningar, för att det fanns ett behov av fri tid.83   

                                                      
78 Hellström, 1992, s. 88 och s. 91.  
79 Eckerberg, 1947, s. 321–324.  
80 Korpi, 1990, s. 4. I en diskussion om Gustav Möllers socialförsäkringssyn lyfter Edebalk 
bland annat fram Möllers tankar om utjämning, att alla medborgare skulle ha rätt till en viss 
minimistandard, Edebalk, 1996, s. 167–171. 
81 Sanne, 1995, s. 273. 
82 Isidorssons avhandling behandlar visserligen utvecklingen på en mer övergripande nivå och 
med betoning på normalarbetstiden, men utan att helt utesluta semestern. Isidorsson, 2001. 
83 Spross, 2016, s.58–61 och 108-112. 
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Enligt rättssociologen Lotti Ryberg-Welander, som studerat veckoarbets-
tidslagstiftning i ett längre rättshistoriskt perspektiv, tyder det faktum att 
veckoarbetstiden till skillnad från de flesta andra förhållandena i arbetslivet 
reglerades i lag och inte i avtal mellan arbetsmarknadens parter, på en annor-
lunda ambition än gällande andra regleringar. Demokratin och parlamenta-
rismen krävde att arbetstagarens behov av tid till politiskt arbete tillgodo-
sågs. Medborgarnas behov av tid till utbildning, familjeliv och socialt um-
gänge sågs också som betydelsefulla, enligt Ryberg-Welander.84 Den senare 
studien gäller veckoarbetstid, inte semester, men det faktum att även semes-
tern lagstiftats betyder att det hon säger också borde kunna gälla semester-
lagstiftningen.  

Sammanfattningsvis går det att ifrågasätta Hellströms slutsats. Exempel 
på andra möjliga motiv har getts, men med avseende på den något otydliga 
och splittrade bild som ges i tidigare forskning menar jag att det finns goda 
skäl att studera inte bara uppfattningarna, utan även motiven närmare. 

Reklam  
Reklamen är också viktig. För den som med anledning av periodens växande 
semesterrelaterade konsumtion vill undersöka uppfattningar om semester 
finns goda skäl att studera reklam. Huvudsyftet med reklam är att uppmuntra 
till konsumtion.85 I periodens semesterrelaterade reklam marknadsfördes 
varor och tjänster till just semesterfirarna. Skälet till att semesterrelaterade 
annonser valts istället för till exempel turistbroschyrer är att i annonserna har 
ingen inriktning valts på förhand. Även hemmasemestrar, inte bara resor, 
kan ha en plats i annonserna.  

Flera forskare, vilka refererats i den tidigare forskningsgenomgången, 
uppmärksammar den kommersiella arenans och reklamens betydelse, utan 
att egentligen studera den närmare. Det gör exempelvis de Grazia, enligt 
vilken reklam påverkat hur den lediga tiden i USA kommit att användas. 
Reklamen fick folk att konsumera istället för att ägna sig åt annat, skriver 
han.86 Som påpekades i forskningsgenomgången beskriver Spracklen i sin 
diskussion av frihet respektive tvång det kapitalistiska samhällets fokus på 
konsumtion som ett tvång. 

Också Cross och Furlough lägger, som tidigare visats, vikt vid den kom-
mersiella semesterkulturen och menar att denna hade förmågan att attrahera 
många olika människor. Den moderna konsumtionskulturens styrka låg en-
                                                      
84 Ryberg-Welander, 2000, s. 158–169 och s. 184–185. Redan nämnda Isidorsson tolkar 
snarare frågan om lagstiftning eller avtal som ett pragmatiskt val av gångbar politisk strategi. 
Det faktum att LO argumenterade för att semestern skulle genomföras i lag och inte i avtal 
1938 berodde på att socialdemokraterna satt i regeringsställning, och det därmed fanns goda 
möjligheter att införa semester lagstiftningsvägen, enligt Isidorsson, 2001, s. 97–100. 
85 Se Andrén, 1988, s. 9, om reklamens syfte att sälja.  
86 Gällande reklamens roll se de Grazia, 1962, s. 195–206 och s. 213–231.  
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ligt Furlough i dess förment universalistiska karaktär. De behov och önsk-
ningar, liksom även svar på dessa, som formulerades där antogs gälla alla 
och skulle tillgodoses genom en ekonomisk icke-diskriminerande marknad.87 
I denna värderades bekvämlighet, hälsa, njutning och individcentrering högt. 
Teman som även organisationer som sysslade med ”social turism” kunde 
knyta an till.88 

Avslutningsvis något kort om avhandlingens antagande att uppfattningar i 
reklam kan förutsättas vara en del av bredare uppfattningar i samhället. Gäl-
lande reklam har diskuterats ifall den kan anses vara en spegling av det om-
givande samhället eller om den också bidrar till att forma det. Enligt medie-
forskaren Kari Andén-Papadopoulus bygger synsättet att reklam enbart speg-
lar det omgivande samhället på ett särskiljande av reklamen från verklighe-
ten. Reklamen kan dock inte, hävdar hon, ses som skild från verkligheten. 
Det symbolsystem som reklamen utgör är i högsta grad en del av vår verk-
lighet och vår kultur och bidrar också till att konstituera den.89  

Ett liknande förhållningssätt återfinns hos Gunnar Andrén och Kjell No-
wak. I Reklam och samhällsförändring – variation och konstans i svenska 
populärpressannonser 1950–75 för de en utförlig diskussion kring rekla-
mens karaktär. De ideologier reklamen skapar är sällan kontroversiella, på-
pekar de. Genom en anpassning till mottagare och uppdragsgivare håller 
man sig till en konservativ tolkning av de ideal som finns i samhället. Samti-
dig bidrar reklamen till att föra denna kultur vidare genom de bilder som förs 
fram.90 Grundläggande utgångspunkter för avhandlingen är därför att upp-
fattningar i reklamen är en del av samhällets uppfattningar. Reklamen kan 
också förutsättas ha sin egen karaktär och även bidra till samhälleliga upp-
fattningar. 

Operationaliserade undersökningsfrågor och disposition 
Avhandlingens första kapitel behandlar syfte, tidigare forskning och fråge-
ställningar. I det andra kapitlet beskrivs och diskuteras källmaterialet. Kapi-
tel 3 behandlar semesterlagstiftningens införande 1938, med särskilt fokus 
på vilka motiv som fanns till att införa reformen. Därefter kartläggs perio-
dens semesterliv med utgångspunkt i befintlig kunskap som hämtas från 

                                                      
87 Med särskilt fokus på organisationen Club Med studerar Furlough den kommersiella turis-
mens kulturella och ideologiska innehåll, Furlough, 1998, s. 247–286. Se även hennes be-
skrivning av Club Med:s inkluderande förhållningssätt under 1950-talet, Furlough, 2009, s. 
176.  
88 Samtidigt både vidmakthöll och skapade den kommersiella turismen, på en rad olika sätt, 
distinktioner mellan grupper i samhället. Också detta var en del i dess framgång, enligt Fur-
lough. Furlough, 1998, s. 247–286.  
89 Andén-Papadopoulus, 1996.  
90 Nowak och Andrén, 1982, s. 12–22.  
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tidigare forskning och statistik (kapitel 4) samt med hjälp av informanternas 
frågelistsvar (kapitel 5). Det handlar om att kartlägga vilka informanter som 
hade semester och vad de då gjorde. Frågorna som ska besvaras i kapitel 3–5 
är: 
 

� Vilka motiv fanns till att införa semesterlagstiftningen 1938? 
� Vilka hade semester? 
� Vad gjorde de då? 

 
Därefter följer en analys av uppfattningar. Främst studeras informanternas 
egna uppfattningar, i kapitlen 6–8. Dessutom studeras framställningar i se-
mesterutredning och lagstiftningsdebatt samt i semesterrelaterade veckotid-
ningsannonser i kapitel 9. Dessa arenor utgör komplement, för att ge en bre-
dare bild, och fungerar på så sätt även som referenspunkter till informanter-
nas uppfattningar.  

Den undersökningsfråga som ska besvaras för de aspekter som forsk-
ningsgenomgången pekat ut som särskilt relevanta är: hur beskrivs aspekten 
av informanter, i utredning och lagstiftningsdebatt samt i reklam? Undersök-
ningens operationaliserade frågeställningar med avseende på semesterupp-
fattningarna kan således sammanfattas:  
 

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

 
Det rör sig om överlappande kategorier. En semesterfirare kan beskriva en 
semester där både naturkontakt och familjeumgänge ingick och uppskatta-
des.  

Genomgående i avhandlingen, både då lagstiftningens införande, det kon-
kreta semesterfirandet och uppfattningarna undersöks, kommer genus och 
klass finnas med och användas som analytiska kategorier. Frågan med avse-
ende på genus och klass kan formuleras så här: 
 

� Vilken betydelse hade genus- och klasstillhörigheter med avseen-
de på frågorna ovan?  

 
Till klassanalysen räknas då också att informanten kunde vara lantbrukare. I 
den löpande redovisningen kommer frågan om genus och klass hanteras på 
så sätt att jag markerar när jag funnit betydelser, exempelvis då skillnader 
syns mellan grupperna. I de fall sådant inte redovisas betyder det att det inte 
gått att se att genus eller klass hade betydelse. 
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Sist ges i avhandlingen ett avslutande kapitel 10, där resultaten som häm-
tats in relateras tillbaka till avhandlingens övergripande syfte samt till den 
forskningsdiskussion, som presenterades i inledningskapitlet. 
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2. Källmaterial 

Frågelista Nm 203 Semestern 
I inledningskapitlet poängterades betydelsen av att på ett mer djupgående 
sätt studera semesterfirarnas egna uppfattningar. Ett material som möter 
detta behov är semesterfrågelistsvar. I dessa beskriver människor, med ut-
gångspunkt i en frågelista som skickats ut av Nordiska museet, sina egna, 
tidigare upplevda semestrar. Svaren är ofta långa och utförliga och med 
många detaljer. Det finns med andra ord mycket information att hämta för 
analys av uppfattningarna. Eftersom frågelistmaterialet är avhandlingens 
huvudmaterial presenteras det här först. Det kommer också, av samma skäl, 
diskuteras utförligast. 

I Sverige har flera folklivsmuseer och folklivsarkiv under en lång tid sänt 
ut frågelistor gällande olika ämnen.1 På Nordiska museet startade regelbund-
na 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 folklivsforskar-
na av en strävan att nå kunskap om det äldre bondesamhälle som man upp-
fattade höll på att försvinna, och frågelistorna gällde detta bondesamhälles 
seder och bruk. Från och med 1970-talet har listorna varit mer samtidsinrik-
tade, och syftet har blivit att samla in vanliga människors egna och subjekti-
va upplevelser och erfarenheter av en viss företeelse.2 

Ett typiskt exempel på denna senare tids frågelista är Nm 203 Semestern.3 
Den sammanställdes och skickades ut i december 1978. De flesta svaren 

                                                      
1 Liknande verksamhet finns också i andra länder. I Kjellström, 1995, listas nordiska frågelis-
tor.  
2 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, B. G., 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.  
3 Nm 203, NMA (Nordiska museets arkiv). När inget annat anges är det denna frågelista som 
avses.  
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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.4 

De som besvarade frågelistan var inledningsvis 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 vär-
vades via allmänt hållna upprop i till exempel lokalradio eller för att svara på 
någon annan frågelista. Ingen person värvades speciellt för att svara på se-
mesterfrågelistan.5 

I den utskickade frågelistan ställs en lång rad frågor gällande sådant som 
tid, plats, planer, förväntningar, ekonomi, sysslor, färdsätt, semestergarderob 
och utrustning. En del informanter besvarar alla frågor (mer eller mindre 
utförligt dock), andra bara vissa och ytterligare andra berättar helt fritt.6 Ett 
typiskt frågelistsvar består av en eller flera semesterbeskrivningar. Beskriv-
ningarna är ofta utförliga och detaljerade, vilket var vad museet eftersträva-
de.7 De är också personligt hållna. Det är meddelarnas egna upplevelser som 
beskrivs, med deras egna ord. Främst skriver informanterna om vad de gjor-
de under semestern. Till detta fogar de ibland även åsikter och reflektioner, 
liksom uttryck för känslor, önskemål, förväntningar och besvikelser.  

Materialet lämpar sig väl för en mer djupgående analys av uppfattningar-
na, framförallt för att det är de personliga erfarenheterna som nedtecknats. 
Som tidigare visats har semesterfirarnas egna erfarenheter och önskemål 
synts lite i den forskning som hittills gjorts. Eftersom svaren är så pass utför-

                                                      
4 227 informanter skickade in svar på semesterfrågelistan. Ytterligare en informant hade 
tidigare skickat in två resebeskrivningar, en åt gången. Dessa valde museet att arkivera till-
sammans med semesterfrågelistsvaren. Det ger 229 svar totalt. De två resebeskrivningarna 
finns inte med i urvalet till den här undersökningen, eftersom de inte uppfyller urvalskriterier-
na. (Se vidare avsnittet Urval längre fram i kapitlet.)  
5 Museet kunde gå tillväga på två sätt för att få tag i personer att besvara frågelistorna. An-
tingen 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 perso-
ner som svarat på semesterfrågelistan värvats går att se på svarets försättsblad och i de per-
sonkort som förvaras på arkivet, se Personkort för meddelare, KU, NMA.  
6 Den utskickade frågelistan återges i sin helhet i bilaga 2.  
7 Annika Österman, som formulerade semesterfrågelistan och även tog emot, läste och kom-
menterade 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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liga ger de samtidigt tillgång till uppgifter kring informantens levnadssitua-
tion 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 semes-
terfirandet, vilket i sin tur är möjlig att knyta till de frågor som tagits upp i 
den tidigare forskningsgenomgången. Här syns också en del av de inköp som 
gjordes i samband med semestern, även de små köpen, som glass, kläder 
eller besök på dansbana. Materialet ger på så sätt goda möjligheter att kunna 
kartlägga vad informanterna gjorde på sina semestrar och hur deras konsum-
tion såg ut. 

Svaren följer inte en exakt mall. Visserligen finns den utskickade frågelis-
tan, men det är regel snarare än undantag att informanterna inte följer denna 
till punkt och pricka. En del semestrar och händelser nämns i förbigående, 
andra beskrivs utförligt. Dessutom händer det att informanterna skriver om 
sådant som det inte frågas efter i den utskickade listan. Även detta tas med i 
analysen. Analysen bygger på informanternas hela beskrivning. De samband 
och sammanhang som ges i de enskilda svaren är viktiga redskap. 

Vad som beskrivs som positivt respektive negativt är även det viktiga 
verktyg. Långt fler positiva än negativa kommentarer ges av informanterna, 
så dessa kommer oftare att synas i analysen. I den löpande redovisningen 
kommer svar att citeras relativt ofta för att tydligt göra vad analysen bygger 
på. Jag kommer även genom beskrivande och diskuterande textinslag visa 
vad resultaten grundas på. 

En del av undersökningen utgörs av en kvantitativ sammanställning. Den 
görs för att det ska vara möjligt att säga något om hur pass vanligt eller 
ovanligt det var bland informanterna att tycka eller göra på ett visst sätt. Det 
kvantitativa är inte oviktigt. Sådant som informanterna ofta lyfter fram för 
många semestrar har förstås betydelse. Då har jag ibland arbetat med tre 
periodindelningar, år 1938–1945, 1946–1952 och 1953–1959, vilket under-
lättar jämförelser över tid. 

Meddelarna har fått fingerade namn i alla de exempel som tas upp. Sam-
ma pseudonym används genomgående i hela avhandlingen för en och samma 
informant. Även närståendes namn har ändrats. Det faktum att citaten klipps 
ur längre textmassor kan få till resultat att ordföljden blir fel. Vid något till-
fälle har ett förklarande pronomen lagts in för att korrigera detta, vilket mar-
kerats med klamrar. Klipp har kunnat innebära att en mening inte inleds med 
stor bokstav eller avslutas med punkt. Stor bokstav eller punkt har då lagts 
till inom klamrar. Klipp har även gjorts inom citat, vilket i sådana fall mar-
kerats med klamrar. Förutom namnändringar och klipp har citaten tagits i 
helt obearbetat skick från frågelistsvaren. Skrivningarna har inte ändrats eller 
rättats med avseende på stavfel, talspråk eller grammatiska fel.8 
                                                      
8 När informanterna själva rättat sin text, exempelvis genom ändringar i blyerts i en i övrigt 
maskinskriven text, har dessa ändringar tagits hänsyn till. 
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Urval 
I avhandlingen används 112 av de 229 inkomna frågelistsvaren. I dessa be-
rättas om 731 semestrar för perioden 1938–1959.9 Enbart de delar av redogö-
relserna som gäller personliga erfarenheter och upplevelser används.10 Som 
redan påpekats analyseras alla semestrar informanterna berättar om i fråge-
listsvaren, vare sig dessa stämmer in på den formella definitionen av semes-
ter eller inte. Samtidigt måste påpekas att det faktiskt ges en definition av 
semester i den utskickade frågelistan (”ledighet med bibehållen lön”). Det är 
dock uppenbart, vilket också kommer bli tydligt längre fram i avhandlingen, 
då resultaten presenteras, att meddelarna tog ganska lätt på denna.11 

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. Eller så inföll den inte alls. Flera informanter skriver nämligen in och 
berättar att de inte kan svara på frågelistan då de inte haft någon semester.  

När det gäller dateringen av semestern har inte helt exakta, utan också 
ungefärliga årtalsangivelser med ett eller ett par års marginal, som till exem-
pel ”i mitten på 1950-talet”, accepterats så länge dessa hållit sig inom vissa 
ramar. Ett krav har varit att angivelserna ska befinna sig inom undersök-
ningsperiodens tidsgränser, alltså tidigast kunna gälla år 1938, och senast 
kunna gälla år 1959. De ska också gå att placera inom något av undersök-
ningsperiodens tre tidsintervall, nämligen år 1938–1945, år 1946–1952 och 
år 1953–1959 för att bättre möjliggöra jämförelser över tid. 

Vid vissa tillfällen, som då de berättar om flera semestrar som upprepats 
under flera års tid, anger informanterna inte exakt antal semestrar. Ett exem-
pel 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 under-
sökningen verkligen ska ha inträffat. ”Några” har till exempel räknats som 
två, om inte det övriga sammanhanget i texten gett belägg för att det handlar 
om fler semestrar än så. Många gånger är dock svaren så pass 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 reali-

                                                      
9 Varje svar har ett unikt KU-nummer. 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.  
10 I frågelistan ombeds även de tillfrågade att beskriva närståendes semestervanor. De delarna 
av svaren, vilka för övrigt vanligen tar lite utrymme, används inte.  
11 Frågelistan Nordiska museet skickade ut återges i sin helhet i bilaga 2.  
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teten inte vållat några problem och inte heller lett till några bortfall. Den har 
nämligen alltid gått att utläsa av informantens förnamn. Det har jag haft till-
gång till för alla informanter. Uppgift om ålder finns nästan alltid, då Nor-
diska museet var noga med att få informantens födelseår antecknat.  

Uppgift om sysselsättning vid tiden för semestern har däremot oftare sak-
nats och därför också gett ett visst bortfall. För att få reda på sysselsättning 
har, förutom frågelistsvaren, också Nordiska museets så kallade personalia-
arkiv använts. I detta samlade museet personuppgifter om sina meddelare, 
till exempel vad de arbetade och hade arbetat med.12 Vid några tillfällen har 
jag också läst svar inskickade till Nordiska museets arbetslivsdokumentation 
och memoarsamling.13 

Flera av de svar som kom in till museet handlade, som redan påpekats, 
om att informanten inte haft någon semester. Bland de negativa svar som 
kom in till Nordiska museet, svar där informanten säger sig inte kunna eller 
vilja svara på semesterfrågelistan, var så gott som alltid skälet som gavs att 
meddelaren inte haft någon semester. Dessa har inte räknats in i de 112 sva-
ren gällande 731 semestrar, men vid ett tillfälle används de i avhandlingen. 
Det gäller beskrivningen av vilka som inte fick semester i kapitel 5. Totalt 
46 informanter berättade om ett eller flera år då de inte hade semester och då 
det går att lokalisera det aktuella tillfället till undersökningsperioden. Av 
dessa berättade 30 dessutom om en del år då de faktiskt fick semester. 16 av 
dem hade inte haft någon semester alls.  

Klassindelning 
En klassindelning har gjorts av informanterna. Jag har då räknat med tre 
kategorier: 1) arbetarklass, 2) tjänstemän samt 3) lantbrukare och företagare. 
Indelningen följer i princip samma struktur som folkräkningarna vid den här 
tiden utgick från. Tre övergripande kategorier har valts. Informantgruppen är 
så relativt liten att det inte finns några fördelar med att dela upp den ytterli-
gare.14 
                                                      
12 Nästan alla informanter har fått fylla i en så kallad personaliablankett som arkiverats till-
sammans med korrespondens mellan meddelaren och museet. Där kan ibland redogörelser 
över sysselsättning finnas med, men inte alltid. Även de besök personal från Nordiska museet 
gjorde hos de fasta informanterna finns arkiverade i personaliaarkivet. Genom dokumentatio-
nen från dessa besök går det ibland också att få en utförligare bild av informantens sysselsätt-
ningar. Se Aktiva meddelare och Passiva meddelare, Personalia, KU, NMA.  
13 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 den alldeles för arbetskrävande.  
14 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. Överrensstäm-
melsen mellan folkräkningens kategorier och de indelningar som har gjorts här är inte total. 
Någon mindre avvikelse kan förekomma. Den är ändå tillräckligt god för att man ska kunna 



  57 

Till arbetarklassen har de yrken som inte krävde högre studier 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 an-
ställning, utan på egen verksamhet, alltså lantbrukare och företagare. Företa-
garna bland informanterna var så gott som alltid egenföretagare. Så långt det 
går att se handlar det om personer som drev någon typ av levebrödsföretag. 
Dessa företog många likheter med lantbrukarna. Därför har det förefallit 
rimligt att räkna dem tillsammans. En uppenbar likhet mellan de två grup-
perna är att de inte hade formell semesterrätt, eftersom de inte var anställda.15 

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 avhandlingen tydligt kom-
mer att visa. För barn har, av samma anledning, föräldrarnas sysselsättning 
bestämt vilken klass de räknas till. 

Informantgruppen 
Sett i relation till hela befolkningen avviker informantgruppen främst med 
avseende på klasstillhörighet, men också med avseende på kön. Dessutom 
kan vi sannolikt räkna med att vissa typer av semestrar oftare beskrivs i sva-
ren än andra. I det följande ges en grundligare beskrivning av informant-
gruppens och svarens karaktär och vad det kan tänkas innebära för resulta-
ten.  

Jämfört med Sveriges befolkning vid samma tid är arbetarna starkt under-
representerade i informantgruppen. Arbetarna utgjorde enligt folkräkningar-
na 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 

                                                                                                                             
sätta informantgruppens klassmässiga fördelning i relation till riksbefolkningens, enligt folk-
räkningarna. SOS, Folkräkningen den 31 december 1940. III. Folkmängden efter yrke, s. 156–
203, tabell 10; SOS, Folkräkningen den 31 december 1950. VI. Totala räkningen. Folkmäng-
den efter yrke, hushåll, utrikes födda och utlänningar, s. 84–141, tabell 1 samt SOS, Folkräk-
ningen den 1 november 1960. IX. Näringsgren, yrke, pendling, hushåll och utbildning i hela 
riket, länsvis m.m., s. 168–169, tabell 30.  
15 För en redovisning av vilka yrken som räknats till vilken grupp se bilaga 3, Klassindelning.  
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procent av alla semestrar det berättas om kom informanten från arbetar-
klass.16 

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 be-
folkningen år 1960. I frågelistsvaren utgör tjänstemannagruppen en dryg 
majoritet, mellan 53 och 54 procent, av alla informanter under hela den stu-
derade perioden. För senare delen av perioden berättar dessutom informanter 
tillhöriga tjänstemannagruppen om 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.17 

Lantbrukare och företagare är något underrepresenterade bland dem som 
besvarat semesterfrågelistan gällande den tidigare delen av perioden, där-
emot inte den senare. De utgjorde enligt folkräkningarna 34 procent av be-
folkningen år 1940, 25 procent av befolkningen år 1950 och 19 procent av 
befolkningen år 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 in-
formantgruppen och i befolkningen.18 

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 pro-
cent 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 drev husmoderssemesterhem, men att detta blev mindre vanligt 
längre fram i tiden. Flera informanter berättar om sådana erfarenheter och då 
framförallt för den tidigaste delperioden. 

Att andelarna för olika klasser bland informanterna inte förändras lika 
mycket över tid som bland befolkningen i stort har rimligen att göra med att 
informanterna skriver om semestrar för flera år, och att det finns en större 
kontinuitet i enskilda människors yrkesliv än då klassindelningar studeras på 

                                                      
16 SOS, Folkräkningen den 31 december 1940. III, s. 156–203, tabell 10; SOS, Folkräkningen 
den 31 december 1950. VI, s. 84–141, tabell 1 samt SOS, Folkräkningen den 1 november 
1960. IX, s. 168–169, tabell 30.  
17 SOS, Folkräkningen den 31 december 1940. III, s. 156–203, tabell 10; SOS, Folkräkningen 
den 31 december 1950. VI, s. 84–141, tabell 1 samt SOS, Folkräkningen den 1 november 
1960. IX, s. 168–169, tabell 30.  
18 SOS, Folkräkningen den 31 december 1940. III, s. 156–203, tabell 10; SOS, Folkräkningen 
den 31 december 1950. VI, s. 84–141, tabell 1 samt SOS, Folkräkningen den 1 november 
1960. IX, s. 168–169, tabell 30.  
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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, vilket i sin tur återspeglas i frågelistsvarens 
högre grad av kontinuitet.  

Något fler kvinnor än män har besvarat frågelistan. Gällande semester-
minnen 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 dessut-
om 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 infor-
manterna överrens med varandra. Varför andelen kvinnor är högre går inte 
att säga med säkerhet. Sannolikt har det dock främst att göra med hur Nor-
diska museets samlade informantgrupp såg ut vid den tid då frågelistan 
skickades ut.  

De semesterfirande informanterna är alla personer som, vilket framgått av 
den tidigare genomgången, anmält intresse för att besvara en frågelista och 
sedan tyckt detta var tillräckligt intressant för att fortsätta och besvara fler. 
Det är tydligt att en del av informanterna kände ett engagemang för det in-
samlingsarbete Nordiska museet bedrev. Det fanns till exempel de som gjor-
de uppteckningar på eget initiativ, och meddelare kunde också i sin kor-
respondens med museet föreslå att material de själva kände till skulle tas om 
hand av museet. Flera verkar ha varit lokalt engagerade personer med upp-
drag 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 fram-
förallt var människor som levde relativt ordnade liv som var beredda att kon-
tinuerligt svara på frågelistor från 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 på något mer systematiskt sätt 
påverkar undersökningens resultat. Det finns nämligen inget som talar för att 
just den här gruppen särskiljde sig då det gäller semesteruppfattningar (med 
ett undantag dock, vilket beskrivs närmare längre fram, under rubriken 
Sammanblandning av nu och då). De journalistiska ambitionerna, ordning-
samheten och det folkloristiska engagemanget har däremot förmodligen 
hjälpt meddelarna i deras besvarande av frågelistsvaren och lett till mer ut-
förliga svar än vad som annars skulle ha varit fallet, vilket är positivt. Där-
emot måste informanternas svar sättas i relation till deras klass- och könstill-
hörighet och hur det kan tänkas påverka deras svar. Detta kommer också 
göras i den löpande redovisningen. Det är ett viktigt skäl till att enbart de 
svar där det finns information om informantens kön och klasstillhörighet har 
valts.  
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Samtidigt vill jag påpeka att frågelistsvaren är en unik källa till kunskap 
om semesteruppfattningar. De semestrar som beskrivs här har genomförts 
och upplevts och bär som sådana faktisk vittnesbörd om hur semestrar under 
den här perioden kunde te sig. Vi kan också med stor sannolikhet utgå ifrån 
att informanterna faktiskt representerar fler än sig själva. Det finns nämligen 
inget som talar för att semestrarna som beskrivs här skulle vara så unika att 
de inte representerar några andra.   

Semestern 
Sannolikt var det vanligare bland personer som tyckte att de hade något ro-
ligt 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 bemödar sig om att ge en positiv framto-
ning i sina svar. De ljuger inte, men väljer att berätta om och möjligen för-
stärka sådant som ger ett gott intryck.19 

Av dessa två skäl kan vi förvänta oss att en viss typ av semestrar är över-
representerade i materialet. Det gäller händelserika och positivt laddade se-
mestrar samt semestrar med hög status, till exempel resor, allra främst ut-
landsresor. Parallellt kan vi räkna med att en del andra typer av semestrar är 
underrepresenterade i svaren. Det gäller hemmasemestrar och semestrar då 
man inte uppfattade sig göra 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.  

Det är dock viktigt att känna till att materialet, trots en överrepresentation 
av händelserika, statustyngda och positivt laddade semestrar, inte alls är 
ensidigt. I de inskickade svaren finns beskrivningar av alla typer av semest-
rar, 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 sorgsen. Det här beror på 
att då informanterna berättar om flera semestrar, vilket många gör, kan nå-
gon 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 informan-
ten menar var hens sämsta.20 Det faktum att de som besvarade semesterfråge-

                                                      
19 Se Liljewall, 2001, s. 13–15 och 62–70 gällande äldre, folkliga levnadsberättelser och 
bondedagböcker. Att svarande väljer en positiv framtoning i 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.  
20 Frågelistan återges i sin helhet i bilaga 2.  
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listan fick ett honorar kan dessutom ha uppmuntrat fler än enbart nöjda eller 
stolta informanter att skriva.21 

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, in-
tendent med inriktning på frågelistverksamhet vid Nordiska museet, exempel 
på. Det gör han i en artikel om frågelistan Idrottsliv som skickades ut i de-
cember 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.22 

Materialets karaktär, med sin inriktning mot det personliga och detaljrika, 
gör dessutom att händelser med vardaglig karaktär, som varken är speciella 
eller statustyngda, syns långt tydligare i frågelistsvaren än i något annat ma-
terial jag känner till, detta trots att sådana företeelser kan antas vara underre-
presenterade. När det gäller exempelvis släktbesök, hushållsarbete och sov-
morgnar förs varken statistik, räkenskaper eller uppgifter in i någon förteck-
ning, men de syns här.23 Och när det gäller andelen hemmasemestrar i förhål-
lande till semestrar då man reste iväg visar avhandlingens undersökning i 
kapitel 5, att hemmasemestrar faktiskt är synligare i frågelistsvaren än i dåti-
da enkätundersökningar. Det finns goda skäl att tro att frågelistsvaren trots 
underrepresentation av en viss typ av semestrar ändå ligger närmare san-
ningen på det här området än enkätundersökningarna. Materialet är på dessa 
sätt både mer informativt och realistiskt i jämförelse med annan tillgänglig 
kunskap. 

Det är sannolikt ett riktigt antagande att antalet personer som inte fick 
semester kan antas vara underrepresenterade bland dem som besvarat fråge-
listan, men här måste samtidigt konstateras att frågelistan ändå inte uteslöt 
informanter som inte hade semester. Ett flertal informanter med små eller 
inga semestererfarenheter besvarade som synes ändå frågelistan. Denna typ 
av erfarenhet är alltså inte på något sätt osynlig i materialet, snarare relativt 
tydlig.  

                                                      
21 Honoraret utgick antingen i form av pengar eller i form av bokgåvor motsvarande en given 
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 356 kronor i 2015 års penningvärde. Se SCB, Prisomräknaren, tillgänglig online: 
www.scb.se Välj Prisomräknaren [2016-07-26].  
22 Waldetoft, 2000, s. 202–203.  
23 I sin studie av vardagens ekonomi grundar sig Mats Isacson på olika typer av minnesmate-
rial, som dagböcker, egenhändigt nedtecknade levnadsberättelser och intervjuer. Det menar 
han är en förutsättning för att kunna belysa samtliga aktiviteter som bidrar till försörjningen. 
Se Isacson, 1994, s. 30. För mig är uppgiften att belysa semesteruppfattningarna och konsum-
tionen, inte försörjningen, men förtjänsten med ett minnesmaterial är densamma.  
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Om att minnas tillbaks och att datera 
I vilken grad kan då informanterna minnas fel? Självklart kan inte informan-
terna 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 (men däremot vita fläckar). Frågelistans 
utförlighet och detaljrikedom innebär dessutom att informanterna, genom att 
bli tvungna att gå på djupet i sina svar, kommer närmare de faktiska händel-
serna än de annars skulle ha gjort.24 

Något som kan tänkas avhjälpa dateringsfel och liknande är om informan-
ten har haft tillgång till minneshjälpmedel, som dagböcker, foton, vykort, 
souvenirer, biljetter och kvitton.25 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.26 Faktum är att det är relativt vanligt att meddelarna refere-
rar till sådana hjälpmedel. Det kan gälla dagböcker, resedagböcker, foton, 
kassaböcker eller sparade kvitton. Ett exempel bland många ges av en dåva-
rande 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.27 

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.    

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, på grund av övergångsbestämmelser inte hade någon reell effekt för-

                                                      
24 Alla de återberättade semestrarna är dock inte detaljrikt beskrivna. Även beskrivningar av 
semestrar informanterna nämner i förbigående har använts. Dessa är kortfattat återgivna. Det 
kan ibland röra sig om en eller två meningar. I realiteten har dessa kortfattade beskrivningar 
inte haft så stor betydelse för analysen. Där finns helt enkelt för lite att utgå ifrån för att kunna 
göra en analys. I en del fall har de dock kunnat användas, eftersom även en enstaka mening 
kan innehålla information. Ibland kan också företeelser som beskrivs utförligare i samband 
med vissa semestrar nämnas kort gällande andra.  
25 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.  
26 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.  
27 KU-nr 7154:1943, Nm 203, NMA.  
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rän 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 1938.28 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 uppmunt-
ras till det, eftersom 1938 är det år som nämns i frågelistan.29 Det gör dock 
inget. Vilket år de än väljer, 1938, 1939 eller 1940, kommer det med inom 
undersökningens tidsintervall och kan dessutom med lätthet placeras till 
undersökningsperiodens inledande år, vilket ur analysens syfte är tillräckligt. 

Sammanblandning av nu och då 
Frågelistsvaren skrevs i slutet av 1970-talet och under 1980-talet. Är det 
möjligt att skilja de uppfattningar 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 informanter-
na hade under 1970- och 1980-talet och få en historiskt ”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 uppfattningar genom de beskriv-
ningar de ger, 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 käns-
ligt 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 semester-
beskrivningarna placeras i ett större sammanhang vari förändring över tid 
betonas. Både i frågelistans inledande presentation och i det följande fråge-
batteriet betonas och efterfrågas uttryckligen förändring.30 Som påpekats 
tidigare finns troligen en viss övervikt bland informanterna för kulturhisto-
riskt engagerade personer. Bland dessa kan det 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 Holi-
day diskuterar Löfgren semesterlivets dokumentation som ett slags berättel-
ser som iscensätts av semesterfiraren. Frågelistsvaren utgör också iscensatta 

                                                      
28 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.  
29 Frågelistan återges i bilaga 2.  
30 Frågelistan återges i sin helhet i bilaga 2.  
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semesterberättelser i den meningen.31 I flera svar går det att urskilja en slags 
”semesterkarriär”, från ganska enkla semestrar till med tiden allt mer avan-
cerade semestrar, vilka inneburit resor allt längre bort. En sådan ”semester-
karriär” är inte 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 meddelar-
na såg på sina liv då svaren skrevs. Hur detta eventuellt påverkar semester-
beskrivningarna 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 till-
fälle 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 informanter som under en semester 
inte gjort något särskilt, fast de kanske egentligen hade velat göra mer, 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 händel-
selösa semester bli intressant att berätta om, till exempel som en slags nybör-
jarerfarenhet eller som en lustig anekdot meddelaren inte längre behöver 
tycka ser så ”fattig” eller tråkig ut, eftersom hen senare i livet också har gjort 
andra saker.32 

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.33 En parallell utgör sådana semestrar en 
                                                      
31 Löfgren, 1999, s. 72–106.  
32 En källkritisk diskussion med psykologisk utgångspunkt förs av ekonom-historikern 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 argu-
ment både för och mot samtidskravet inom källkritiken. Se Jarrick, 1985, s. 158–168.  
33 I en analys av hur den period som har kallats ”de sista nödåren” i slutet av 1860-talet be-
skrivs i olika källor (bondedagböcker och levnadsberättelser) och med olika tidsavstånd till 
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 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 det 
som syns. Se Liljewall, 2001, s. 413–447.  
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del kvinnor beskriver i frågelistsvaren, då de ägnade mycket tid och energi åt 
hushållsarbete, och som kommer tas upp längre fram i avhandlingen. Även 
detta, tror jag, blir lättare synligt i efterhand. 

Semesterlagstiftning 1938 
Två analyser görs av lagstiftningsmaterialet, en i varsitt kapitel. Den första 
analysen gäller vilka motiv som gavs till lagens införande (kapitel 3), den 
andra gäller vilka uppfattningar om semester som kom till uttryck där (kapi-
tel 9). Det handlar om skilda analyser med varsitt fokus. För tydlighets skull 
presenteras de därför i varsitt kapitel. Samtidigt är undersökningarna inte 
väsensskilda från varandra. Motiven till varför lagen infördes kan ibland 
också ha något att berätta om hur man såg på semester och vice versa, se-
mesteruppfattningarna kan ha spelat roll för vilka motiv man hade till lagens 
införande.  

Som det kommer visas i kapitel 3 skedde en del justeringar av semester-
lagen under perioden, men enbart i samband med den första lagstiftningen 
1938 fördes någon utförligare diskussion om reformen, liksom om semester. 
Därför undersöks endast de beskrivningar och argument som gavs i samband 
med reformens införande 1938.  

Riksdagen började diskutera lagförslaget i juni 1938. Den hade då en pro-
position med förslag till lag om två veckors semester, ett vidhängande för-
slag från Andra lagutskottet om att lagen skulle antas, ett antal reservationer 
till förslaget samt 22 motioner med anledning av detsamma att ta ställning 
till.34 Till grund för lagförslaget låg en statlig utredning, vars semesterförslag 
efter genomgången remissrunda genomgått vissa mindre ändringar. Det var 
sedan detta förslag som lades fram för riksdagsledamöterna.35 Innan lagen 
slutligen röstades igenom hade sammanlagt 68 ledamöter (två kvinnor och 
resten män) uttalat sig en eller flera gånger i riksdagsdebatten.36  
                                                      
34 RT (Riksdagstryck), prop. (proposition) 1938:286 och Andra lagutskottets utlåtande 
1938:58. Motionerna återfinns i RT: mot. (motion) FK (första kammaren) 1938:346, 
1938:349, 1938:350, 1938:351. 1938:352, 1938:353 och 1938:354; mot. AK (andra kamma-
ren) 1938:485, 1938:487, 1938:490, 1938:491, 1938:496, 1938:497, 1938:501, 1938:502, 
1938:504, 1938:505, 1938:506, 1938:507, 1938:508, 1938:509 och 1938:510. Reservationer-
na till utskottets förslag återges i RT, Andra lagutskottets utlåtande 1938:58, s. 39–42.  
35 Utredningen presenteras i SOU 1937:49. Remissinstansernas reaktioner presenteras i pro-
positionen, RT, prop. 1938:286, och det slutliga förslag som lades fram för riksdagen åter-
finns i Andra lagutskottets utlåtande 1938:58.  
36 Riksdagens behandling av lagförslaget om semester återfinns i RT, prot. (protokoll) FK 
1938:41, s. 1–45, FK 1938:42, s. 55–58 och FK 1938:43, s. 3–4 samt prot. AK 1938:29, s. 1, 
AK 1938:42, s. 13–79 och AK 1938:44, s. 13–14. Den egentliga debatten återfinns i RT, prot. 
FK 1938:41, s. 1–45 och prot. AK 1938:42, s. 13–79. Uppgift om ledamöternas politiska 
hemvist har hämtats från RT, Register till riksdagens protokoll. Då det inte gått att skilja 
ledamöterna åt enbart på grundval av deras efternamn har också Norberg, Tjerneld och Asker, 
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Hela detta material har använts, i den meningen att inga uttalanden valts 
bort eller något annat urval gjorts av materialet. Principen har varit att allt 
material som hänger ihop med den politiska behandlingen av lagförslaget 
1938 också ska studeras. Materialet har dock varit olika innehållsrikt vad 
gäller beskrivningar och argument, som kunnat säga något om motiv och 
uppfattningar. Sådana uttrycktes framförallt i semesterutredningen och i 
riksdagsdebatten. Övrigt material har därför främst (dock inte enbart, ibland 
har motiv och uppfattningar kunnat skönjas även där) varit användbart då det 
gällt att förstå sammanhanget kring de uttalanden som gjordes.  

I semesterutredning och riksdagsdebatt uttrycktes argument för och mot 
lagen. Där fördes även omfattande diskussioner kring vilka som berördes av 
lagen och vilka som inte berördes av den. Alla dessa argument och beskriv-
ningar utgör grund för analysen av motiv. I kapitlets löptext kommer visas 
hur och på vilken grund slutsatserna dras. Ambitionen har varit att skriva en 
så pass genomskinlig text att det ska vara tydligt för läsaren på vilken grund 
slutsatserna dras.   

Detsamma gäller analysen av semesteruppfattningar. I realiteten handlar 
det då om beskrivningar av semesterns konkreta innehåll, vem som firade 
semester, med vilka och vad hen då gjorde. Även här har ambitionen varit att 
texten ska vara så pass genomskinligt skriven att det går att se på vilken 
grund slutsatserna dragits. 

Semesterns konkreta innehåll beskrevs och diskuterades i relativt liten ut-
sträckning. Det betyder att analysen av semesteruppfattningar bygger på 
relativt få uttalanden. Det kan givetvis ses som ett problem. Det kan dessut-
om mycket väl vara så att det fanns andra uppfattningar, men eftersom leda-
möterna inte gjorde några sådana uttalanden kommer de inte med i analysen. 
Samtidigt är det så här det faktiskt såg ut. Dessa uttalanden och inga andra 
var de som uttrycktes och på så sätt gavs betydelse. Det faktum att så få utta-
landen gjordes måste betraktas som ett resultat i sig, snarare än ses som ett 
källkritiskt problem. Resultatet är då att det inte främst var effekten av se-
mesterns innehåll som motiverade riksdagsledamöterna att införa lagen, utan 
att det fanns andra motiv som uppfattades som viktigare. Detta kommer jag 
tillbaka till i kapitel 3.  

Reklam 
Alla annonser som publicerades i Husmodern och Lektyr nummer 21–30 
(sommarperioden), år 1938–1940, 1947–1949 och 1957–1959 har studerats 
och av dem har alla annonser där ordet ”semester” eller böjningar av det 
finns valts ut. Annonser som relaterade till semester förekom endast under 
                                                                                                                             
band 1–5, 1985–1992, konsulterats. Den beslutade lagen återfinns i Svensk författningssam-
ling (SFS) 1938:287.  
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sommarperioden.37 Endast kommersiella annonser har tagits med, inte privat 
annonsering.38 Att tre tvärsnitt valts och inte undersökningsperiodens alla år 
är en arbetsekonomisk fråga. Med den typ av analys som görs här ges inte 
möjlighet att studera en allt för stor mängd annonser. Inget urval i övrigt 
gjorts, utan alla kommersiella annonser inom de valda kriterierna (sommar-
period, tre tvärsnitt, ”semester”) har tagits med. Vad annonsen innehöll i 
övrigt har inte utgjort grund för urvalet.  

Sammanlagt publicerades annonser som refererade till semester vid 195 
tillfällen. 139 av dessa återfanns i Husmodern och 56 i Lektyr. I bilaga 5 ges 
en detaljerad förteckning över i vilken tidning, vilket år, nummer och på 
vilken sida respektive annons återfinns. Som visas i tabell 2.1 minskade de 
semesterrelaterade annonserna i Husmodern över tid, medan de ökade i Lek-
tyr. Sista tvärsnittet var det därför inte så stor skillnad mellan tidningarna 
som det var i början av perioden. Annonserna var då 35 till antalet i Husmo-
dern och 27 i Lektyr. Det går inte att helt och fullt se vad denna förändring 
beror på. Till viss del kan den sannolikt förklaras med förändrad annonsvo-
lym i Lektyr. Den totala mängden annonser ökade i Lektyr, och var högre 
under 1950-talet än den tidigare varit.39 Motsvarande minskning går dock 
inte att se i Husmodern, där den totala annonsvolymen höll sig mer konstant 
över tidsperioden.40 

Tabell 2.1. Antal tillfällen då en annons relaterade till semester i veckotidningarna 
Husmodern och Lektyr, valda år 

  1938–1940 1947–1949 1957–1959 Summa 
Husmodern 72 32 35 139 
Lektyr 10 19 27 56 
Summa 82 51 62 195 

Källa: Husmodern 21–30/1938, 21–30/1939, 21–30/1940, 21–30/1947, 21–30/1948, 
21–30/1949, 21–30/1957, 21–30/1958 och 21–30/1959 samt Lektyr 21–30/1938, 
21–30/1939, 21–30/1940, 21–30/1947, 21–30/1948, 21–30/1949, 21–30/1957, 21–
30/1958 och 21–30/1959.  

 
Perioden 1938–1959 lästes veckotidningar av många och sålde i förhållan-
devis stora upplagor. Ekonomiskt var veckotidningar överkomliga för det 
stora flertalet, och de hade ännu inte fått så stor konkurrens av andra medier. 
                                                      
37 Inledningsvis studerades hela årgångar för år 1940 och 1958 och det blev då tydligt att 
annonserna relaterade till ”semester” endast under sommaren. Urvalet, nr 21–30, har gjorts för 
att med god marginal täcka in alla eventuella annonser som relaterade till semester.  
38 Även valannonser, som publicerades inför riksdagsvalet 1948 har uteslutits.  
39 Uppgift total annonsvolym är grundad på fem olika, slumpvis utvalda nummer under perio-
den, nämligen Lektyr 30/1938; 30/1939; 21/1940; 30/1947; 24/1948; 26/1949; 21/1957 och 
25/1958. Mitt intryck är att detta också stämmer med övriga nummer.  
40 Baserat på Husmodern 21/1938; 27/1947; 21/1949; 30/1957 och 21/1959. Det är mitt in-
tryck att resultatet är representativt även för övriga nummer. 
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TV:n blev visserligen vanligare under 1950-talet, men hade ännu inte på 
allvar börjat hota veckotidningarnas popularitet. Perioden kan betraktas som 
en veckotidningarnas guldålder. Så lästa som då var de vare sig förr eller 
senare.41 

Att två så skilda veckotidningar valts har sin grund i ambitionen att sam-
mantaget fånga in en bred läsekrets. Husmodern riktade sig till kvinnor som 
ansvarade för barn och hushåll, helt enkelt en husmor i traditionell mening. 
Den typiska läsaren var, enligt Margareta Berger, som gjort en ambitiös 
genomgång av hur läsekretsen kan ha sett ut, husmor, gift, boende på lands-
bygden, i åldern 30–49 år och med ganska god ekonomi. Hon var ungefär 
densamma under hela den här undersökta perioden. Möjligen blev läsekret-
sen med åren lite bredare och folkligare.42 Annonserna i Husmodern riktade 
sig vanligen till en kvinna. Då var det också oftast en kvinna som avbildades 
i annonserna.  

Lektyr var vid den här tiden en tidning som riktade sig till män, särskilt 
unga män, och hade en inriktning mot detektiv-, polis- och äventyrshistorier 
kompletterat med tecknade serier. (Den pornografiska prägel tidningen sena-
re kom att få hade den inte vid den här tiden).43 Annonserna i Lektyr riktade 
sig vanligen till en man, och avbildade främst män. Vanligen utgjorde den 
som avbildades i annonsen ett slags alter ego för läsaren, både i Lektyr och 
Husmodern. Annonser riktade till kvinnor avbildade kvinnor och annonser 
riktade till män avbildade män.  

I analysen har annonsernas innehåll, utifrån vad de visar i bild och text, 
kategoriserats och analyserats med utgångspunkt i avhandlingens frågeställ-
ningar. Notera att då jag skriver ”visas”, ”syntes” och liknande avses fram-
ställningar i bild lika väl som i text. Detta kommer vara tydligt i de exempel 
som ges. Notera också att de olika framställningarna inte är varandra uteslu-
tande. Till exempel kunde framställningar av både vila och familjesamvaro 
återfinnas i en och samma annons. 

Vissa annonser var unika, andra återkommande. Ibland återkom exakt 
samma annons, ibland förekom variationer på samma tema, alltså annonser 
som saluförde samma produkt med ungefär samma argument, men där text 
och bild ändå kunde variera något. Eftersom varje tillfälle var resultat av att 
någon gjort valet att publicera annonsen samtidigt som det också innebar ett 
nytt möte med läsarna räknas varje enskilt tillfälle då en semesterrelaterad 

                                                      
41 Husmoderns nettoupplaga höll sig runt 200 000 eller lite mer f.o.m. 1943 t.o.m. 1959. 
Jämfört med andra damtidningar under samma period var dess upplaga rätt hög och framför-
allt stadig. Lektyrs upplaga höll sig även den förhållandevis stadig och hög sett i relation till 
andra herrtidningar under samma period, mellan 120 000 och 173 000 år 1943–1959. Uppla-
geredovisning, populärpress, Tidningsstatistik AB, Sollentuna.  
42 Berger, 1974, främst s. 34–38, s. 114–116 och s. 181–182. Se även Larsson, 1989, s. 89. 
43 Larsson, 1989, s. 124. 
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annons syntes i någon av tidningarna, vare sig denna annons förekommit i 
någon version tidigare eller inte.44  

Under den period som avhandlingen gäller hann en del hända med annon-
sernas form. Förenklat kan man säga att de gick från att vara utrop, där man 
annonserade efter en köpare och samtidigt berättade att produkten fanns 
(nästan som en kontaktannons) till reklam, där man ger en framställning av 
något i syfte att sälja sin produkt, och där framställningen kanske säger mer 
än så.  Den berättar en berättelse. Annonserna gick från att vara små och 
främst bestående av text till att bli större och framförallt dominerade av bil-
der. De flesta annonserna under perioden kan dock vare sig klassificeras som 
ena eller andra sorten, utan de var en blandning av dessa två ytterligheter, 
och majoriteten av dem låg närmare utropet där man nöjer sig med att berätta 
att produkten finns. Det gör ju för övrigt mycket reklam även idag.  

Då bilder blev vanligare blev människor mer synliga i annonserna, efter-
som dessa oftast syntes i bilderna. Stora annonser med stora bilder är gene-
rellt sett mer innehållsrika på semesterframställningar och har därför mer 
information att ge till avhandlingens analys. Men det är inte alltid så. Ibland 
kan till och med enstaka ord berätta en del om synen på semester, vilket 
kommer bli tydlig i kapitel 9, där annonserna analyseras. I den löpande text-
genomgången kommer det att tydliggöras hur tolkningar gjorts och på vilken 
grund.  

Som redan påpekats har ambitionen varit att fånga in en relativt bred läse-
krets. Samtidigt måste det förutsättas att det fanns svenskar som aldrig kom 
på tanken att läsa vare sig Husmodern eller Lektyr och därför kanske inte 
heller mötte de annonser som förekom där. Det är med andra ord inte möjligt 
att enbart med grund i annonserna i dessa två tidningar dra mer långtgående 
slutsatser om vad som kan ha varit mer eller mindre vanligt i andra annonser 
vid den här tiden. Ytterligare en slutsats som följer är att med ett annat val av 
tidningar hade kanske en del andra annonser med en annorlunda inriktning 
blivit synliga. Vi måste alltså förutsätta att det kan ha funnits annonser i 
andra tidningar, vilka hade ett annat tilltal.45 

Samtidigt måste påpekas att de framställningar som syntes i annonserna i 
Husmodern och Lektyr också kan ha förekommit i andra annonser, i andra 
veckotidningar. Som det längre fram ska visas var till exempel de framställ-
ningar om semester som syntes i dessa två så vitt skilda veckotidningar på 
många sätt lika varandra. De var dessutom ofta också lika uppfattningar hos 
semesterfirarna själva, och lika uppfattningar i lagstiftningsdebatten. 

                                                      
44 Ett test har gjorts att istället enbart räkna antalet unika annonser, för att se ifall tolkningsre-
sultaten då blev annorlunda. Det blev de inte. Preliminärt har inga skillnader i tolkning kunnat 
urskiljas. 
45 Visserligen är ett bredare annonsmaterial av intresse för den här undersökningen, men som 
exempel kan nämnas att sällskapsresor annonserades i dagspressen under 1950-talet. Se Grå-
backe, 2008, s. 195. 
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3. Semesterlagen 1938 

Periodens semesterlagar 
År 1938 infördes den första semesterlagstiftningen i Sverige. Den gav fast 
anställda rätt till två veckors betald semester. Med övergångsbestämmelser 
och krav som ställdes på inarbetad tid kom lagen att gälla fullt ut sommaren 
1940. År 1938 hade lagen ingen reell effekt alls, eftersom man först skulle 
arbeta ihop semestertiden innan den kunde tas ut. Sommaren 1939 kunde 
man i enlighet med lagen tillgodoräkna sig maximalt en veckas semester.1  

Större delen av perioden 1938–1959 var tvåveckorssemestern rådande. 
Vid flera tillfällen under 1940-talet genomfördes förändringar av lagen, vilka 
fick till resultat att fler fick möjlighet att tillgodoräkna sig semester. Föränd-
ringarna hade vanligen en rätt teknisk karaktär och de innebar ingen föränd-
ring av semestertidens längd. Med anledning av andra världskriget och be-
redskapen i Sverige ändrades lagen 1941 och 1942 för att ge bättre möjlighe-
ter att räkna in militärtjänstgöring i den semestergrundande arbetstiden.2 År 
1945 justerades kvalifikationskraven ytterligare. 1938 års lag hade kritiserats 
för att utelämna allt för stora grupper. Nu ändrades bestämmelserna, så att de 
omfattade ytterligare grupper av arbetstagare, däribland korttids- och sä-
songsanställda. De särskilda begränsningar för anställda inom jordbruket 
som funnits tidigare togs också bort.3 

1950-talet förde med sig ekonomisk tillväxt och 1951 utökades den lag-
stadgade semestertiden. Tre veckors semester infördes för alla arbetstagare. 
Kvalifikationsreglerna gjorde 1953 till det första år då det var möjligt att ta 
ut hela tre veckor.4 Redan år 1946 hade en särlagstiftning om tre veckors 
                                                      
1 SFS 1938:287.  
2 SFS 1941:559, SFS 1941:560, SFS 1941:561 och SFS 1942:119. 
3 SFS 1945:420. I utredningen som föregick lagen redogörs för orsakerna till att förändringar 
gjordes, SOU 1944:59, s. 23–27. Här kan också nämnas en rättssociologisk undersökning som 
genomfördes 1945 och som visar att semester och fridagar var relativt vanliga tvistefrågor hos 
Lantarbetareförbundets rättshjälp. Undersökningen visar att det i ett flertal fall rådde missupp-
fattningar. 60 mellansvenska gårdar studerades med avseende på semesterförhållandena 
sommaren 1945 och där visas att 17 arbetsgivare trodde att semestern endast behövde innebä-
ra att man gav ut semesterersättning, inte ledighet, trots att ledighet var vad som stadgades. 
Det var inte heller alltid arbetarna fullt ut fick den kompensation de hade rätt till. Framförallt 
byttes ledighet mot kontant ersättning. En del fick också mindre än de hade rätt till. Se 
Schmidt m.fl., 1946, s. 67–75 och s. 98–99.  
4 SFS 1951:303.  
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semester för ungdomar under arton år samt för grupper som ansågs ha ett 
särskilt ansträngande eller hälsofarligt arbete, som gruvarbetare, införts.5 Nu 
fick alla övriga rätt till tre veckors ledighet.  

Parallellt med treveckorssemestern infördes också en särlagstiftning för 
arbetstagare som i sitt arbete utsattes för röntgenstrålning eller radioaktiv 
strålning. Dessa fick rätt till sex veckors semester.6 Trots att både kristid och 
krigstid var över var kriget inte glömt. I krigets slutskede hade USA fällt två 
atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. De fruk-
tansvärda konsekvenser som följde fick betydelse då det gällde det kunnande 
som därefter utvecklades rörande strålningssjukdom och dess effekter.7 Öka-
de insikter om faran med strålning och strålningsskador kan sannolikt ha 
bidragit till att denna särlagstiftning infördes.  

Ytterligare några förändringar av teknisk karaktär infördes under 1950-
talet, men med undantag för den redan nämnda särlagstiftningen, fortsatte 
semesterrätten att vara tre veckor 1950-talet ut.8 Nästa större förändring 
skedde efter den period som undersöks i avhandlingen, nämligen år 1963, då 
semestern förlängdes från tre till fyra veckor.9  

Övrig semesterrelaterad lagstiftning som infördes under perioden var den 
så kallade husmoderssemestern. Husmödrars dåliga möjligheter till semester 
var, som det kommer visas längre fram, en fråga som gavs utrymme redan i 
riksdagsdebatten inför semesterlagstiftningen 1938. År 1946 infördes så 
slutligen en lag gällande husmoderssemester.10 I praktiken handlade det om 
att husmödrar efter ansökan kunde få möjlighet till vistelse på semesterhem, 
med hjälp av ekonomiskt stöd från landstinget och staten. Husmödrarna 
kunde få stöd för resan dit samt vistelsen på plats. Det skulle vara de hus-
mödrar som hade särskilt behov av det, genom stor arbetsbörda i kombina-
tion med små möjligheter att kunna ta ledigt, som fick komma till semester-
hemmen. Det handlade med andra ord inte om en generell reform riktad till 
alla husmödrar, utan istället om en specifik och behovsprövad reform riktad 
till de sämst ställda husmödrarna. Det gavs också stöd till uppförande och 
drift av semesterhemmen. 

                                                      
5 SFS 1946:336 och SFS 1946:337.  
6 SFS 1951:304.  
7 Nationalencyklopedin, sökord ”Strålningssjuka”, tillgänglig online: www.ne.se [2015-04-
04].  
 8 En förändring 1954 gav arbetstagare rätt att tillgodoräkna sig frånvaro på grund av sjukdom 
och skada, SFS 1954:661. 1956 antogs också ändringen att den lagstadgade semestern skulle 
utgå i ett sammanhang. Tidigare hade arbetsgivaren haft rätt att dela upp semestern i två delar, 
SFS 1956:374 samt, gällande vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete, SFS 1956:375.  
9 SFS 1963:114.  
10 SFS 1946:232–234 och Andersson, 1949, s. 64.  
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Bakgrund  
På ett mer övergripande samhällspolitiskt plan ingick semesterreformen i 
den välfärdsutbyggnad som inleddes så smått redan före första världskriget. 
Semesterlagstiftningen var en av de tidiga svenska välfärdsreformerna. Soci-
alpolitiska åtgärder som till exempel den allmänna pensionsförsäkringen år 
1913 följdes under andra halvan av 1930-talet bland annat av en folkpen-
sionsreform, statliga bosättningslån, mödrahjälp och – semesterlagstiftning-
en.11  

När den första semesterlagen började gälla hade många yrkesgrupper re-
dan en viss semesterrätt inskriven i sina anställningsavtal. Semester vid tiden 
för den första lagstiftningen var med andra ord inget nytt fenomen. Så tidigt 
som år 1798 hade militära befattningshavare och officerare i statens tjänst 
enligt en förordning blivit beviljade tre månaders betald semester per år. 
Ledamöter av Kammarkollegium tillerkändes två månaders semester år 
1831.12  

Vid tiden för semesterlagens införande hade landets tjänstemän åtminsto-
ne två till tre veckors semester. Det gällde både privatanställda tjänstemän 
och anställda inom offentlig förvaltning. Tjänstemän i kommunal-, lands-
tings- eller privat regi, som sköterskebiträden, poliser, brandmän och butiks-
personal, hade vanligen två veckors semester. Högre tjänstemän i kommu-
nerna och yrkeskategorier som chefer, poliskommissarier, läkare och utbil-
dade sjuksköterskor hade tre veckors semester eller mer. Chefer inom offent-
lig förvaltning liksom privata företagsledare hade många gånger relativt 
långa semestrar enligt dåtida undersökningar.13  

Internationellt hade semester kommit att röna ett allt större intresse under 
1920- och 1930-talet. Intresset för semester var med andra ord inte ett speci-
fikt svensk fenomen. År 1936 hade Internationella arbetsorganisationen, ILO 
(ett organ inom Nationernas förbund med syfte bland annat att skapa huma-
nare arbetsvillkor), antagit en konvention om minst sex dagars semester, som 
man ville att länderna skulle skriva under. Semestern skulle, enligt konven-
tionen, gälla en majoritet av löntagarna.14  

                                                      
11 Edebalk, 1996, s. 153–160 och Hatje, 1974, s. 32–37.  
12 SAOB, band 25, s. 1833, sökordet ”semester”.  
13 Croner, 1939, s. 252–253; SOU 1937:49, s. 72–85; SOS, Arbets- och löneförhållandena för 
affärsanställda, s. 21; SOS, Arbetstidsförhållanden inom detaljhandeln, s. 96–102 samt SOS, 
Undersökningar rörande arbetstidförhållanden och lönevillkor för privatanställda, s. 175–
179 och s. 192. En av dessa undersökningar genomfördes redan under 1920-talet, men efter-
som ingenting talar för att situationen skulle ha ändrats nämnvärt under senare delen av 1930-
talet kan de semesterförhållanden som redovisas i undersökningen förutsättas ha gällt också 
vid semesterlagens införande.  
14 Konventionen omfattade inte områdena sjöfart, jordbruk, husligt arbete och hemarbete. RT, 
prop. 1937:56, s. 12–13 och s. 56. I Sverige hade redan semesterutredningen tillsatts när 
konventionen presenterades för riksdagen och därför beslöt man att invänta denna innan 
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Då Sverige införde sin semesterlag fanns semesterlagar (med olika om-
fattning) redan i tolv europeiska länder, och höll på att utarbetas i ytterligare 
tre europeiska länder. Sveriges lagstiftning blev dock en av de mest generö-
sa. Endast Frankrike hade infört så lång semester som två veckor. Det gjor-
des 1936.15 Också i USA där man inte hade någon lagstiftning om semester 
blev betald semester allt vanligare, inledningsvis bland tjänstemän, sedan 
även bland arbetare. 1945 hade en majoritet av arbetarna USA betald semes-
ter i sina avtal.16  

I den svenska riksdagen hade frågan redan vid ett flertal tillfällen varit 
uppe på riksdagens bord. Första gången togs den upp år 1917. Då lade en 
grupp riksdagsledamöter bestående av ledamöter som brutit sig loss från 
socialdemokraterna och som kallade sig Sveriges socialdemokratiska väns-
terparti fram en motion om att frågan om allmän arbetarsemester skulle utre-
das närmare.17 Så skedde också och ett förslag om arbetarsemester lades fram 
för riksdagen år 1920.18 Frågan remitterades vidare till en större arbetar-
skyddsutredning19, vilken inte ledde fram till något semesterförslag. Efter att 
frågan legat på Socialdepartementets bord i flera år infördes en rekommen-
dation om arbetarskyddslagstiftning. Rekommendationen gick ut på att ar-
betsgivaren borde ge helårsanställda arbetare minst fyra dagars ledighet. 

                                                                                                                             
konventionen skrevs under, RT, Andra lagutskottets utlåtande 1937:14; prot. FK 1937:16, s. 
75 och prot. AK 1937:16, s. 47. 
15 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), Itali-
en (tio dagars semester), Spanien (sju dagars semester), Rumänien (sju dagars semester), 
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. Samma år stiftades även semesterlagar i 
Sovjetunionen och Storbritannien. 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 sådana fall då skilda 
grupper fick olika lång semester, den kortaste angivna semesterlängden. Då årtal inte ges har 
det inte varit känt för mig, men alla dessa fall gäller lagstiftning som existerade innan Sverige 
fick sin lagstiftning, SOU 1935:18, s. 131–135 och SOU 1937:49, s. 23–35. Det danska för-
slaget nämns i Riksdagstryck (RT), proposition 1938:286, s. 18. Att förslaget antagits uppger 
Wistrand, RT, protokoll, första kammaren 1938:41, s. 3. Det danska förslaget nämns även i 
SOU 1944:59, s. 271–288, där även Sovjetunionen och Storbritannien nämns som länder med 
semesterlagar. 
16 Allen, 1969, s. 41–115. Se också Aron, 1999, s. 238 och s. 249. Aron noterar att det inte var 
säkert att alla verkligen tog ut den semester de hade rätt till. Enligt en enkät i Fortune Maga-
zine, som Aron, s. 240, hänvisar till var det hela 44 procent av de anställda som inte tänkte ta 
någon semester alls år 1936.  
17 RT, mot. FK 1917:92 och mot. AK 1917:309. 
18 RT, prot. FK 1917:43, prot. AK 1917:53 samt Betänkande med förslag till lag om arbetar-
semester. 1920. 
19 SOU 1925:34. 
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Rekommendationen var dock inte bindande och hade därför ingen egentlig 
kraft.20  

Under 1930-talet kom semestern att väcka ett allt starkare intresse i riks-
dagen. Kommunistiska ledamöter lade fram motioner om femton dagars 
arbetarsemester vid fem olika tillfällen. Dessa avslogs varje gång utan 
nämnvärd debatt.21 Trots detta var frågan i högsta grad levande. Den ingick i 
den år 1933 tillsatta hembiträdesutredningen, vars betänkande lades fram för 
riksdagen år 1939 (men då var frågan om semester redan överspelad efter-
som semesterlagen hunnit införas).22 Frågan om semester ingick även i en 
utredning rörande privatanställdas arbetsavtal som lades fram 1935. Enligt 
förslaget skulle en privatanställd arbetstagare ha rätt till mellan en och fyra 
veckors semester beroende på anställningstid och befattning. Kollektivav-
talsanslutna personer undantogs från detta.23 Inte heller detta förslag hann det 
hända något konkret med innan semesterutredningen blev klar.24  

En stor fritidsutredning presenterade tre betänkanden under perioden 
1938–1942. Utredningens främsta syfte var att underlätta för den icke jord-
ägande befolkningen att kunna ägna sig åt friluftsliv. De tre betänkanden 
som presenterades gällde reglering av strandbebyggelsen, inrättande av fri-
tidsreservat samt frågan om husmoderssemester. Med undantag för husmo-
derssemestern som senare, efter ytterligare utredning ledde fram till lagstift-
ning, ledde inte de två övriga betänkandena fram till någon lagstiftning.25 I 
den statliga skärgårdsutredning som tillsattes 1938, och som skulle utreda 
skärgårdsbefolkningens behov av kommunikationer, ingick även uppgiften 
att utreda i vilken mån städernas befolkning kunde utnyttja skärgården för 
rekreation och vila.26 

År 1939 tillsattes en statlig fritidsnämnd, vars uppgift var att vara rådgi-
vande organ angående fritidens utnyttjande för friluftsliv samt att handlägga 
ansökningar till Fonden för friluftslivets främjande.27 En myndighet som 
uppmärksammade semestern var den Kvinnliga yrkesinspektionen. Myndig-
heten hade till uppgift att inspektera att lagen om arbetarskydd efterlevdes på 
kvinnors arbetsplatser samt att förbättra de arbetande kvinnornas levnadsför-
hållanden. Under 1920- och 1930-talet uppmärksammade myndigheten se-
mesterns betydelse. Semestern kunde, ansåg myndigheten, bidra till bättre 

                                                      
20 RT, prop. 1931:40, skrivelse 1931:238 samt SFS 1912:206. 
21 RT, mot. AK 1930:260, 1932:61, 1934:285, 1935:338 och 1937:6; prot. FK 1930:22, 
1932:14, 1934:10, 1935:8 och 1937:10; prot. AK 1930:23, 1932:19, 1934:10, 1935:11 och 
1937:9. 
22 SOU 1939:15. 
23 SOU 1935:18. 
24 Enligt SOU 1937:49, s. 16. 
25 SOU 1938:45 angående reglering av strandbebyggelsen, SOU 1940:12 angående inrättande 
av fritidsreservat och SOU 1942:19 angående semester för husmödrar. 
26 Pihl Atmer, 1998, s. 168. 
27 SOU 1951:49, s. 14 och Pihl Atmer, 1998, s168. 
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hälsa genom att den gav möjlighet till rekreation och återhämtning från mo-
notona, stillasittande och slitsamma arbeten.28  

En socialdemokratisk kompromiss?  
Vägen fram till den första svenska semesterlagen är intressant. Som bak-
grundsbeskrivningen i det föregående visar ger semesterlagen på ett övergri-
pande plan intryck av att vara en självklarhet, en nästan på förhand given 
reform. Den kan ses som en del i ett framväxande välfärdssamhälle. Allt fler 
tjänstemän hade med tiden fått semester inskrivet i sina avtal. Semestern 
hade kommit att röna ett relativt stort intresse i politiska och näraliggande 
offentliga sammanhang under 1920- och ännu mer under 1930-talet, i Sveri-
ge, liksom internationellt. Och många andra länder hade redan infört semes-
terlagar.  

Men vrider man på linsen och fokuserar på det politiska landskapet i riks-
dagen blir intrycket ett annat, en inte alls självklar reform. Vid denna tid 
regerade socialdemokratiska partiet i koalition med bondeförbundet. Social-
demokratiska partiet hade tidigare inte visat nämnvärt intresse i riksdagen 
för en semesterreform. Tidigare semestermotioner låg istället, som visats, 
kommunister och avhoppade socialdemokrater på vänsterkanten bakom, men 
då utan att få stöd av socialdemokraterna. Socialdemokraterna hade med 
andra ord tagit över en fråga de tidigare inte visat intresse för.  

I inledningskapitlet refererades till Hellströms avhandling, där en slutsats 
är att semesterlagen var en kompromiss. Socialdemokratiska partiet och LO 
ville hellre ha veckoarbetstidsförkortningar, men eftersom en semesterlag 
var billigare valdes den senare. Som också uppmärksammades stämmer dock 
inte Hellströms slutsats fullt ut med vad han visar i sin avhandling. I det 
följande ska semesterdebatten i riksdagen undersökas närmare. Syftet är att 
utreda vilka bevekelsegrunder som kan ha funnits till att införa reformen.  

Semestern var förstås inte var helt ointressant för socialdemokraterna. Det 
var en reform som gynnade partiets väljarbas, arbetarna. Att det fanns ett 
intresse hos LO, som stod socialdemokratiska partiet mycket nära vid den 
här tiden, syns i det faktum att LO i sitt remissvar till semesterutredningen 
påpekade att organisationen vid flera tillfällen och i olika sammanhang fört 
fram förslag om tolv dagars semester.29  

Det verkar också ha setts som en relativt viktigt fråga bland LO-
medlemmarna. När 800 metallarbetare enligt en undersökning år 1937 fick 
berätta vilka reformer de mest önskade sig svarade 22 procent att de ville ha 
kortare arbetsvecka (tvåa på listan) och 17 procent att de ville ha längre se-
mester (trea på listan). Allra först på listan låg en önskan att få bort skiftarbe-
                                                      
28 Åkerblom, 1998, s. 40 och s. 119. 
29 RT, prop. 1938:286, s. 41. 
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tena. Det ville 25 procent av metallarbetarna. Både semester och förkortad 
veckoarbetstid sågs alltså som prioriterade frågor, enligt denna undersök-
ning.30  

Med och mot i riksdagen 
I juni 1936 tillsatte dåvarande socialdemokratiska socialministern Gustav 
Möller en utredning om semester. Denna motiverade han enligt statsrådspro-
tokollet med att olika arbetargrupper hade framfört önskemål om en semes-
terlag till honom. Senast hade Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, 
enligt vad han sade, med en skrivelse uttryckt önskemål om åtgärder för att 
få till stånd en utökad och lagfäst semesterledighet för industrins arbetare.31 
Drygt ett år senare, i slutet av år 1937, var utredningen färdig. Resultatet var 
ett förslag om tolv dagars, det vill säga två veckors, sammanhängande och 
avlönad ledighet för arbetstagarna.32 Efter att förslaget varit ute på remiss 
lades det fram för riksdagen.33 Den 8 juni 1938 antogs förslaget och Sverige 
hade fått sin första semesterlag.34 

Både i riksdagens första och andra kammare gick beslutsförfarandet till så 
att riksdagen tog beslut om varje enskild paragraf i lagförslaget för sig. I de 
flesta fall genomfördes ingen formell omröstning, utan paragrafen godkän-
des rakt av, utan krusiduller. Så länge inga andra alternativ förts fram var 
liggande förslag det enda alternativ ledamöterna hade att ta ställning till, och 
det var aldrig någon som yrkade avslag på detta. Gällande de flesta paragra-
ferna var med andra ord bifall det enda framförda förslaget att ta ställning 
till.  

I anslutning till några paragrafer hade dock reservationer och motioner 
lagts fram. Dessa handlade om hur semestern skulle beräknas, när semestern 
skulle börja gälla, om övergångsbestämmelser och den så kallade sedvane-
bestämmelsen (mer om denna strax). En del av reservationerna och motio-
nerna innebar, på ett eller annat sätt, en begränsning av semesterns omfatt-
ning jämfört med hur det såg ut i förslaget. Andra syftade till det motsatta, 
nämligen att utöka semesterlagens omfattning. Det motstånd reformen mötte 
i riksdagen kom alltså från båda håll, både från de som i grund och botten 
var positiva till en semesterlag och de som inte var det.  

I de fall det fanns reservationer eller motioner ställdes paragrafen mot 
dessa. Vanligen kunde då talmannen konstatera att en majoritet fanns för att 

                                                      
30 Undersökningen hade gjorts inför Svenska metallarbetareförbundets jubileumsutställning 
på Skansen sommaren 1938. Se Metall 1888–1938, 1938, s. 71. 
31 Statsrådsprotokoll över socialärenden den 5 juni 1936, § 56, RA (Riksarkivet). 
32 SOU 1937:49. 
33 RT, prop. 1938:286. 
34 SFS 1938:287. 
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semesterförslagets paragraf skulle antas i oförändrat skick. Vid några tillfäl-
len behövde frågan avgöras med röstning genom så kallat uppresningsförfa-
rande, alltså att de som röstade ja först ställde sig upp och de som röstade nej 
sedan ställde sig upp, för att talmannen på detta sätt skulle kunna avgöra vad 
majoriteten tyckte. I alla fall utom ett konstaterade talmannen sedan att ma-
joriteten ville anta paragrafen i oförändrat skick. 

Endast i ett fall genomfördes röstning med en så kallad omröstningsappa-
rat. Vid det tillfället räknades rösterna och fördes in i protokollet, vilket an-
nars inte skedde.35 Det handlade då om den så kallade sedvanebestämmelsen 
i paragraf två, vilken stadgade att yrkesgrupper som redan hade längre se-
mester än två veckor inte skulle riskera att gå miste om denna sedvänja på 
grund av semesterlagen. Bestämmelsen hade tillkommit på tjänstemannaor-
ganisationernas initiativ. Farhågan var att lagen annars skulle kunna leda till 
en förkortning av semestern för tjänstemän som hade mer än två veckors 
semester.  

Vissa riksdagsledamöter uppfattade det dock istället som att semesterför-
slaget i och med sedvanebestämmelsen stadgade en längre semester än två 
veckor för vissa grupper. Enligt en reservation borde därför stycket strykas. I 
första kammaren vann de som ville stryka sedvanebestämmelsen med 57 
röster mot 55. I andra kammaren röstades reservationen ned med 121 röster 
mot 63, och 9 nedlagda röster.36 Efter att det konstaterats att de båda kamrar-
na röstat på olika sätt föreslogs att första kammaren skulle ändra sig och anta 
lagförslaget i oförändrat skick, vilket de också gjorde.37 I slutändan fick allt-
så inte någon motion eller reservation som lämnats in betydelse. Semester-
förslaget antogs i oförändrat skick.38  

Detta resultat var sannolikt inte särkilt förvånande för dem som var på 
plats. När förslaget väl nådde riksdagen verkar det ha tagits för givet att la-
gen skulle antas. Enligt ett inledande uttalande i debatten av Gustav Möller 
hade frågan avgjorts redan i utskottsarbetet:  

Det finns ju ingen anledning att förvandla denna diskussion [...] till en stor 
principdebatt om semestern, eftersom samtliga utskottets ledamöter ju faktiskt 
ha accepterat tanken, att man skall göra en lagstiftning om allmän semester.39  

 
Uttalandet kan ses som en sammanfattning av riksdagsdebatten. Efter att ha 
studerat hela debatten gällande semesterlagen i riksdagen kan jag konstatera 
att det, precis som Möller förutsatte, aldrig blev någon stor principdebatt om 
förslaget. Tillsammans med bondeförbundet samlade socialdemokraterna en 
majoritet av riksdagsledamöterna. Att en semesterlag skulle införas var där-
                                                      
35 RT, prot. FK 1938:41, s. 42 och prot. AK 1938:42, s. 75. 
36 RT, prot. AK 1938:42, s. 75. 
37 RT, prot. FK 1938:41, s. 42 och prot. FK 1938:43, s. 3–4. 
38 RT, prot. FK 1938:43, s. 3–4. 
39 RT, prot. FK 1938:41, s. 7. 
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för ett förhållande som ingen i debatten verkade tvivla på. Som vi ska se 
längre fram i detta avsnitt fanns dock kritik mot förslaget, ganska stark kritik 
till och med, men att förslaget skulle antas var förväntat.  

Det faktum att den hårdaste striden stod om sedvanebestämmelsen visar 
ganska väl var gränsen gick. Alla var införstådda med att förslaget skulle 
antas. Det betydde inte att alla ledamöterna såg positivt på semesterrefor-
men. Det gjorde de inte, men de visste också att de inte kunde göra något åt 
den. Istället handlade det om att sätta gränser för dess utbredning. Att i lag-
förslaget på något sätt befästa att vissa grupper skulle ha rätt till mer än två 
veckors semester, ja, där gick uppenbarligen en gräns för vissa. Det var en 
strid opponenterna försökte sig på att vinna, men i slutändan fick de alltså 
inte igenom den begränsningen heller. 

Reformen hade krävt att vissa kompromisser gjordes. Den remissrundan-
da som utredningens förslag gick igenom innan det nådde riksdagen innebar 
att flera förändringar fördes in i förslaget. Dessa ger sammantagna intryck av 
att ha varit kompromisser åt olika håll för att få olika intressen att gå med på 
förslaget, möjligen med någon extra eftergift till ett arbetsgivarintresse. Kva-
lifikationskraven förändrades så att den tid arbetstagaren behövde ha arbetat 
under en månad för att kvalificera sig för semester sänktes från arton till 
sexton dagar. Samtidigt höjdes kravet på hur länge man skulle ha varit an-
ställd för att kvalificera sig för semester från fyra till sex månader. Den först 
nämnda förändringen kan ses som tillmötesgående av ett arbetstagarintresse, 
den andra som ett tillmötesgående av ett arbetsgivarintresse. Arbetsgivarna 
fick också, till skillnad mot hur det såg ut i ursprungsförslaget, bestämma när 
på året semestern skulle ges. Dessutom infördes undantagsbestämmelse gäl-
lande djurskötare inom jordbruket. Arbetsgivare var inte skyldig att ge djur-
skötare semesterledighet, utan endast semestersättning, vilket var en eftergift 
till de jordbrukare som var arbetsgivare. För att få med sig tjänstemannaor-
ganisationerna på förslaget infördes den redan nämnda sedvanebestämmel-
sen.40  

Med tanke på att semesterförslaget så uppenbart gynnade arbetare samti-
digt som det uppfattades innebära en kostnad för företagare och andra ar-
betsgivare är det kanske inte så konstigt att någon extra eftergift gjordes till 
arbetsgivarna. Genom dessa jämkningar blev det lite lättare för de som var 
negativt inställda till reformen att acceptera den. Så verkade också riksdags-
ledamöterna ha sett det enligt uttalanden som gjordes. Flera ledamöter me-
nade att de ändringar som hade gjorts hade karaktären av att vara samman-

                                                      
40 Semesterutredningens förslag SOU 1937:49, s. 7–9 i jämförelse med det förslag som lades 
fram för riksdagen, det vill säga RT, Andra lagutskottets utlåtande nr. 58, s. 33–38. 
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jämkningar. Högerledamoten Skoglund sade i ett uttalande att det var jämk-
ningarna som var skälet till att det blev möjligt att ansluta sig till lagen.41  

Några år senare, 1944, i en socialdemokratisk festskrift till Gustav Möller 
beskrevs lagen just på detta sätt. Semesterlagen hade inte kunnat införas om 
inte eftergifter gjorts, vilka i sin tur enligt textförfattaren inneburit att stora 
arbetargrupper, framförallt sådana grupper som inte uppfyllde kravet på fort-
löpande anställning, som korttids- och säsongsanställda, inte kom i åtnjutan-
de av semester.42 Som tidigare redogjorts för åtgärdades detta senare, i och 
med 1945 års semesterreform. Då ändrades bland annat kvalifikationskraven 
för att bättre passa villkoren för korttids- och säsongsanställda.  

Historikerna Lundberg och Åmark har påpekat att systemet med parla-
mentariskt brett sammansatta kommittéer som utredde frågor och försökte nå 
konsensus kring föreslagna reformer betydde att partier som inte befann sig i 
regeringsställning ändå hade ett visst inflytande på den förda politiken.43 Det 
kan man se exempel på här. Modifieringar gjordes i förslaget för att få med 
sig olika intressen. Samtidigt måste påpekas att man inte på något sätt rub-
bade på den grundläggande principen, två veckors betald semester. Kom-
promisserna gällde i den meningen detaljer. Grunden i förslaget var fortfa-
rande densamma som i semesterutredningens förslag. 

Debatten om det övergripande innehållsliga i förslaget, semester eller 
inte, togs framförallt i samband med att den första paragrafen beslutades. I 
det följande ska ställningstagandena beskrivas lite närmare. Beskrivningen 
grundar sig då framförallt på uttalanden som gjordes i samband med denna 
övergripande diskussion. Inledningsvis kan konstateras att lagen hade ett 
starkt stöd i riksdagen. En majoritet av de uttalanden som gjordes kan tolkas 
som ett tydligt stöd för semesterlagen. Sammanlagt fyrtio ledamöter (tjugo-
fem tillhöriga socialdemokratiska partiet, nio bondeförbundet, tre högern och 
tre tillhöriga folkpartiet) deklarerade sitt tydliga bifall till förslaget.44  

Endast två ledamöter av helt olika politisk kulör deklarerade att de var 
emot förslaget i riksdagsdebatten, och det gjorde de av helt olika skäl. En 
kommunist tyckte att förslaget var alldeles för snålt tilltaget och opponerade 
                                                      
41 RT, prot. AK 1938:42, s. 18 (Skoglund). Andra uttalanden om de jämkningar som hade 
gjorts: RT, prot. FK 1938:41, s. 10 (Möller, s – socialdemokratiska partiet), s. 20–21 (Nor-
man, s); prot. AK 1938:42, s. 51 (Fredberg, fp – folkpartiet), s. 53 (Mårtensson, s). 
42 Ett genombrott, 1944, s. 286–288. 
43 Lundberg och Åmark, 2001, s. 164. 
44 RT, prot. FK 1938:41, s. 7 (Wistrand, h – högern), s. 7–12 (Möller, s), s. 15 (Hagman, s), s. 
17 (Tamm, h), s. 21 (Österström, fp), s. 24 (Norman, s), s. 25 (Björck, fp), s. 31 (Sten, s), s. 
32 (Gustavson, bf – bondeförbundet), s. 36 (Berg, Karl Karlsson, Strand, s), s. 38 (Linder, s), 
s. 41 (Heiding, bf), prot. AK 1938:42, s. 20 (Skoglund, h), s. 21 (Andersson, fp), s. 24 (Hage, 
s), s. 26 (Sundström, Åkerström, s), s. 29 (Andersson, Jonsson, Westman, bf), s. 53 (Ericsson, 
Jacobson, Mårtensson, Viklund, s), s. 53–54 (Närlinge, bf), s. 57 och s. 61 (Pehrsson-
Bramstorp, bf), s. 63 (Nyblom, bf), s. 64 (Olovson, s), s. 65 (Alfred Andersson, Allan Anders-
son, Gustavson, Hedlund, Jonsson, Gustaf Karlsson, Lindahl, Lundbom, Persson, s), s. 69 
(Gardell, bf). 
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sig därför mot det. Han ville med andra ord ha en mer omfattande semester-
lag. En högerrepresentant ansåg istället att det var alldeles för dåligt utrett 
och opponerade sig mot det av detta skäl.45  

Redan i remissrundan hade det gått att urskilja en tydlig ideologisk skilje-
linje mellan de som var positivt inställda respektive de som var negativt in-
ställda. LO var positivt inställda.46 De som var negativa representerade före-
tagen. Samtliga organisationer som representerade företagen (handelskam-
rarna, Sveriges industriförbund, fullmäktige i Jernkontoret) samt alla de hör-
da arbetsgivarorganisationerna avstyrkte förslaget i remissrundan. Det gjorde 
de med argumentet att förslaget skulle innebära en ekonomisk börda för 
företagen. Åsikten framfördes också att samhället i och med detta förslag tog 
ställning för den ena parten på arbetsmarknaden, vilket inte uppskattades.47  

Också i riksdagsdebatten gick en tydlig ideologisk skiljelinje mellan an-
hängare och motståndare. Som vi har sett uttryckte ledamöter från alla stora 
partier sitt stöd för lagen, men det gick ändå en tydlig skiljelinje mellan de 
som i grunden var positiva till en lagstadgad semester och de som inte var 
det. Konkret gick denna mellan, å ena sidan, socialdemokrater och kommu-
nister och, å andra sidan, folkpartiet och högern. Bondeförbundet befann sig 
någonstans mittemellan. Vanligen gjorde bondeförbundets ledamöter utta-
landen som låg närmare socialdemokraterna, men det är tydligt att de också 
kunde känna vissa tveksamheter, och de gjorde ibland också mer negativa 
uttalanden. Semesterlagen gynnade inte bondeförbundets väljare, tvärtom 
kunde lantbrukare själva ha anställda, vilka de nu skulle bekosta semester 
för.  

Bland de ledamöter som var tveksamma till lagstadgad semester ansågs 
den ekonomiska bördan för företagarna vara det stora problemet. Ett flertal 
av de kritiska motionerna hade berört kostnaderna och i riksdagsdebatten 
uttryckte totalt sjutton ledamöter kritik mot reformen av detta skäl. Tolv av 
högerns och folkpartiets ledamöter framhöll kostnadsproblemet i debatten. 
De utryckte då farhågor att de ökade utgifterna skulle drabba småföretagare 
och hantverkare, ge dem mer arbete samt dessutom försämra exportindu-
strins konkurrenskraft. Förslaget skulle därmed kunna innebära en minsk-
ning av den totala produktionen, sades det. Lagen skulle på detta sätt kunna 
få mycket negativa följder.48  

Även fem ledamöter från bondeförbundet uttryckte kritik när det gällde 
kostnaderna. Det fanns bland annat en oro för den belastning bestämmelsen 
                                                      
45 RT, prot. FK 1938:41, s 20 (Nisser, h), prot. AK 1938:42, s 32 (Nordström, k – kommunis-
terna). 
46 RT, prop. 1938:286, s. 41. 
47 RT, prop. 1938:286, s. 32 och s. 54–73. 
48 RT, prot. FK 1938:41, s. 3–4 (Wistrand, h), s. 16–17 (Tamm, h), s. 18–19 (Nisser, h), s. 21 
(Österström, fp), s. 24 (Björck, fp), s. 25 (Ekströmer, h); prot. AK 1938:42, s. 17–18 (Skog-
lund, h), s. 38–39 och s. 44 (Carlström, fp), s. 48–49 (Fredberg, fp), s. 51 (Baeckmann, fp), s. 
54 (Lundberg, h) och s. 69 (Olsson, h). 
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skulle innebära för lantbrukarna.49 Bondeförbundets ledare Axel Pehrsson-
Bramstorp menade dock i ett kompromissvilligt uttalande att visserligen 
skulle det bli dyrt, men det var inte en större kostnad än att den kunde bä-
ras.50  

Negativt inställda ledamöter uttryckte även att förslaget borde begränsas i 
sin omfattning. Semestern ansågs vara för lång,51 kvalifikationskraven för 
generösa52 och övergångstiden för kort.53 Den typen av invändningar kom 
nästan enbart från högern och folkpartiet.54 Det faktum att en högerman, en 
socialdemokrat och en folkpartist som kompensation för semesterns införan-
de ville ha en utredning om en kalenderreform för att minska helgdagarna 
kan också i någon mån ses som en kritisk uppfattning.55  

Gällande semester i USA vid samma tid har rättssociologen Donna Allen 
argumenterat för att semester sågs som något positivt av arbetsgivarna. I 
USA infördes, som redan påpekats, aldrig någon semesterlagstiftning, utan 
överenskommelser infördes istället i enskilda avtal mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Enligt Allen skedde det på arbetsgivarnas initiativ. Hon argu-
menterar för att skälet var att de såg antingen direkta eller indirekta produk-
tionsmässiga fördelar. Semestern kunde användas som ett verktyg för att öka 
produktiviteten. Först efter andra världskriget blev semestern en fråga som 
drevs av arbetstagare och fack, snarare än arbetsgivare, och då fanns redan 
semester med i många avtal, både för tjänstemän och arbetare.56  

Debatten i Sverige skilde sig markant från vad Allen menar var rådande 
förhållanden vid samma tid i USA. I den svenska debatten i riksdagen åter-
finns inte synsättet att semester skulle kunna vara ekonomiskt fördelaktigt 
för företagen, tvärtom, det är tydligt att den uppfattades som en belastning 
och kostnad. I utredningen däremot hade uttryckts att semester kunde vara 

                                                      
49 RT, prot. AK 1938:42, s. 27–28 (De Geer, bf), s. 29 (Andersson, Jonsson, Westman – alla 
tre tillhöriga bf) samt s. 61 (Pehrsson-Bramstorp, bf). 
50 RT, prot. AK 1938:42, s. 61. 
51 RT, prot. FK 1938:41, s. 3–4 (Wistrand, h) och AK 1938:42, s. 37–40 (Carlström, fp). 
52 RT, prot. FK 1938:41, s. 16 (Tamm, h), om att helgdagar i vissa fall inte skulle inräknas i 
semestern. Att semesterersättningen för timanställda beräknades på genomsnittslön och inte 
grundlön hade åtta ledamöter från högern och folkpartiet invändningar mot: RT, prot. FK 
1938:41, s. 5–6 (Wistrand, h), s. 20 (Nisser, h), s. 24 (Björck, fp), s. 28 och s. 43 (Petersson, 
fp), s. 39–40 (Nordensson, h); prot. AK 1938:42, s. 19–20 och s. 76 (Skoglund, h), s. 55 
(Lundberg, h) samt s. 69 (Liedberg, h). 
53 RT, prot. FK 1938:41, s. 6 (Wistrand, h), s. 20 (Nisser, h), s. 21 och s. 77 (Österström, fp), 
s. 24 (Björck, fp), s. 28 (Petersson, fp); prot. AK 1938:42, s. 19–20 (Skoglund, h), s. 21 (An-
dersson, fp), s. 50–51 (Fredberg, fp), s. 51 (Baeckmann, fp), s. 69 (Liedberg, h). 
54 En socialdemokrat var kritisk mot att semesterskyldigheten följde med vid överlåtelse av 
företaget. Han betonade dock att han inte alls var negativt inställd till förslaget i övrigt, se RT, 
prot. FK 1938:41, s. 37–38 (Linder, s). 
55 RT, prot. FK 1938:41, s. 6–7 (Wistrand, h), s. 22 (Norman, s); prot. AK 1938:42, s. 51–52 
och s. 78 (De Geer, fp). 
56 Allen, 1969. 
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fördelaktigt för företagen, då utvilade arbetare antogs kunna hålla högre 
arbetsintensitet och utföra arbetet bättre. Detta fick dock inget medhåll i 
remissvaren, där uppfattningen att semester var en kostnad för företagen var 
genomgående.57  

De flesta kritiska uttalandena riksdagsdebatten gjordes dock inte av dem 
som var negativt inställda, utan av dem som var positiva, men som tyckte att 
förslaget inte var tillräckligt omfattande. Kritiken gick då ut på att semester-
lagen var för snålt tilltagen och inte omfattade tillräckligt många arbetstaga-
re, bland annat genom de krav som ställdes på kvalifikationstid,58 hur semes-
tern skulle beräknas,59 vem som bestämde när semestern skulle tas ut60 samt 
det faktum att djurskötarna inte tillerkändes semester utan endast rätt till 
semesterersättning.61 Framförallt socialdemokrater uttryckte denna typ av 
kritik mot förslaget i riksdagen. Det gjorde även en kommunist och en socia-
list. Gällande lantarbetarnas och lanthushållshembiträdenas situation var 
även ledamöter från bondeförbundet kritiska.62 Ska man utgå från antalet 
uttalanden var stödet starkare för en mer omfattande lag än för det motsatta, 
en mindre omfattande lag eller ingen lag alls. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det, trots det svaga motståndet 
då paragraferna röstades igenom gick tydliga skiljelinjer mellan olika poli-
tiska grupperingar i riksdagsdebatten då det gäller hur man såg på en lag-
stadgad semester. Där fanns å ena sidan de som i grunden var positivt in-
                                                      
57 SOU 1937:49, s. 105. 
58 Elva ledamöter var kritiska mot att kvalifikationstiden i propositionen hade höjts från ur-
sprungsförslagets fyra till sex månader. Se RT, prot. FK 1938:41, s. 27–28 (Sten, s), s. 33–36 
(Strand, s), s. 36 (Berg och Karlsson, s); prot. AK 1938:42, s. 23 (Hage, s), s. 25–26 (Sund-
ström, s), s. 26 (Åkerström, s), s. 30–31 (Nordström, k), s. 52–53 (Ericsson, s) och s. 53 (Ja-
cobson och Viklund, s).  
59 Invändning fördes fram mot att andra helgdagar än söndagar kunde inräknas i semestertiden 
vid en sammanhängande tid om minst sex dagar, se RT, prot. FK 1938:41, s. 21 (Norman, s); 
prot. AK 1938:42, s. 31 (Nordström, k). Ytterligare en begränsning som kritiserades var det 
faktum att övertidsarbete inte räknades in då semesterersättningen skulle beräknas. Det mötte 
kritik från tre socialdemokrater, RT, prot. FK 1938:41, s. 34–36 (Berg, Karlsson och Strand, 
s). 
60 Fyra socialdemokrater samt en kommunist och en socialist uttryckte kritik mot att arbetsgi-
varna fritt fick bestämma vid vilken tid på året semestern skulle ges. Se RT, prot. FK 1938:41, 
s. 30 (Sten, s), s. 33–36 (Strand, s), s. 36 (Berg och Karlsson, s); prot. AK 1938:42, s. 31 
(Nordström, k) och s. 66 (Olsson, sp – socialistiska partiet). 
61 RT, prot. AK 1938:42, s. 32 och s. 77 (Nordström, k), s. 36–37 (Holm, s), s. 47–48 (Eriks-
son, s), s. 48 (Andersson, Landgren och Larsson, s), s. 48 och s. 57 (Falk, s). 
62 Hela 26 ledamöter opponerade sig mot att inte lantarbetare samt lanthushållshembiträden, 
på samma sätt som övriga, tillerkändes rätt till sammanhängande semester. Se RT, prot. FK 
1938:41, s. 30 (Sten, s), s. 33 (Strand, s), s. 36 (Berg, s); prot. AK 1938:42, s. 23 (Hage, s), s. 
27 (De Geer, bf), s. 29 (Andersson, Jonsson, Westman, alla tre i bf), s. 30 (Karl Karlsson, s), 
s. 31–32 (Nordström, k), s. 48 (Bertil Andersson, Eriksson, Falk, Landgren, Larsson – alla 
fem i s, Falk även s. 57), s. 35–36 och s. 75–76 (Holm, s), s. 64 (Olovson, s) samt s. 65 
(Alfred Andersson, Allan Andersson, Gustavson, Hedlund, Jonsson, Gustaf Karlsson, Lin-
dahl, Lundbom, Persson – s). 
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ställda till lagstadgad semester, främst socialdemokratiska ledamöter. Det 
gällde även ledamöter från vänsterpartierna i riksdagen, nämligen kommu-
nisterna och socialistiska partiet. Det tog därmed ställning på samma sida 
som LO ställt sig på i remissrundan. Där fanns å andra sidan de som var 
mindre positivt inställda och uppfattade en semesterlag som ett ekonomiskt 
hot mot företagen. Det handlade då framförallt om högerledamöter och folk-
partister. Dessa ställde sig därmed på samma sida som företagar- och arbets-
givarorganisationerna gjort i remissrundan. Ledamöter tillhöriga bondeför-
bundet placerade sig i debatten mittemellan dessa två, men närmare social-
demokraterna. 

Motiv till att införa lagen 
Huvudsakligt argument för varför lagstiftning skulle införas var enligt se-
mesterutredningen att den skulle bevara arbetarnas hälsa och arbetskraft. 
Visserligen gav söndagsledigheten och arbetstidens förkortning till åtta tim-
mars arbetsdag (som vid den här tiden fortfarande var relativt färsk) möjlig-
heter till vila, men utredningen argumenterade för att en längre, samman-
hängande period av vila var nödvändig för att individen skulle bevara hälsa 
och arbetskraft. Orsaken låg enligt utredningen i de moderna arbetsförhål-
landena. Den högt uppdrivna takten i den moderna storindustrin ”med därav 
följande förslitning av den mänskliga organismen” krävde en längre tids 
oavbruten vila från arbetet.63  

Det var ett samhällsintresse att medborgarnas arbetskraft skulle behållas, 
påpekades det vidare i utredningen.64 Därför var lagen, precis som den tidi-
gare åttatimmarsreformen, att betrakta som en social skyddslagstiftning, 
vilket i sin tur var skälet till att man skulle lagstifta istället för att överlämna 
till arbetsmarknadens parter att hantera frågan avtalsvägen.65 I utredningen 
uttrycktes också antagandet att det kunde finnas ett samband mellan hög 
arbetsintensitet och olycksfall i arbetet.66 Staten skulle gynnas genom att 
olycksfallen i arbetet skulle minska om arbetarna fick semesterledigt. Detta 
kunde jämföras med förebyggande sjukvård.67  

Bevarandet av arbetarnas hälsa och arbetskraft var med andra ord enligt 
utredningen det viktigaste skälet till att semesterlagen skulle införas. Andra 
skäl som också presenterades i utredningen var att fler vikariat sannolikt 
skulle kunna skapas, vilket skulle kunna ge arbetslösa jobb.68 Det uppmärk-

                                                      
63 SOU 1937:49, s. 104. 
64 SOU 1937:49, s. 107. 
65 SOU 1937:49, s. 109–110. 
66 SOU 1937:49, s. 104 och s. 107. 
67 SOU 1937:49, s. 107–108. 
68 SOU 1937:49, s. 107–108. 
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sammades också att semestern skulle kunna ge fördelar för arbetsgivarna. En 
utvilad arbetare skulle ha mer arbetsglädje. Därmed skulle arbetsintensiteten 
kunna förbättras. Sannolikt skulle arbetet även utföras bättre.69 Som tidigare 
påpekats uppfattades semesterlagen i den svenska debatten generellt som 
något negativt för företagen, men här i utredningen framfördes alltså ändå 
ståndpunkten att semesterlagen eventuellt skulle kunna ge produktionsmäs-
siga fördelar.  

I riksdagen fördes en argumentation som relativt mycket skilde sig från 
den i utredningen. Vid några tillfällen fördes visserligen argument fram som 
låg i linje med utredarnas tanke, att det moderna industriarbetet var skadligt 
och att arbetarna behövde en längre tids vila för att kunna återhämta sig och 
behålla hälsan. Den folkpartistiske ledamoten Knut Petersson beskrev se-
mesterrättens framväxt som ”en naturlig konsekvens av det sociala arbetar-
skyddet”. Att semester kommit att bli nödvändigt var enligt honom en följd 
av moderna arbetsförhållanden, vilka bara gick att stå ut med ifall man nå-
gon tid också fick en fullständig avkoppling från arbetet.70  

Enligt en partikamrat till honom pressades industriarbetare hårt av den 
forcerade arbetstakten, ”avsevärt hårdare än förr”, vilket gjorde en sådan här 
reform behövlig.71 Vid ett par tillfällen omnämndes semestern som en hälso-
fråga. ”En hälsoreform”, som en socialdemokratisk ledamot uttryckte det.72 
En folkpartistisk ledamot talade om lagstiftningens införande som en 
”[h]älsovårdssynpunkt”, och det gjorde även en högerledamot.73  

Så mycket mer sades dock inte om bevarandet av hälsa, arbetarskydd och 
det moderna arbetslivet i riksdagsdebatten. Istället var det en annan aspekt 
som fick större utrymme, nämligen jämlikhet mellan klasserna. Den drivan-
de kraften bakom lagen, socialminister Gustav Möller, hävdade att klassut-
jämningsaspekten var det starka argumentet för att införa en semesterlag-
stiftning. Genom denna skulle en orättvisa mellan arbetarklass och högre 
klasser suddas ut: 

Inom vissa medborgargrupper har […] en sommarsemester på minst fjorton 
dagar […] betraktats såsom en, visserligen icke i lag inskriven men faktisk 
medborgarrättighet. Detta gäller [… de som…] ha levat på samhällets solsida 
och icke på dess skuggsida. […] För min del betraktar jag den föreslagna lag-
stiftningen som ett ur samhällets synpunkt synnerligen betydelsefullt fram-
steg. Det innebär, efter mitt sätt att se, att […] man utplånar ett av de gamla 
klassmärkena i landet […]74   

 
                                                      
69 SOU 1937:49, s. 105. 
70 RT, prot. FK 1938:41, s. 27 (Petersson, fp). 
71 RT, prot. FK 1938:41, s. 24 (Björck, fp). 
72 RT, prot. AK 1938:42, s. 22 (Hage). 
73 RT, prot. AK 1938:42, s. 17 (Skoglund, h) och s. 48 (Fredberg, fp). 
74 RT, prot. FK 1938:41, s. 7. Samma typ av argument förde han även fram i andra kammaren, 
prot. 1938:42, s. 40. 
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I sitt remissvar hade LO uttryckt att de skillnader som fanns då det gällde 
semester var resultatet av en ”klassgruppering av arbetarna efter sociala lin-
jer”.75 Som det längre fram kommer visas hade även relativt stora arbetar-
grupper några dagars semester vid den här tiden, men i debatten renodlades 
klassgränserna och semestern framställdes, som ett ”klassmärke”. Denna 
aspekt av semestern, det vill säga att semestern var en klassmarkör, togs inte 
upp i utredningen, men fick relativt stort utrymme i riksdagsdebatten. 

Ledamöter av olika politiska kulör verkar ha varit överrens om att klassut-
jämning var det egentliga syftet med reformen. I riksdagsdebatten knöt flera 
ledamöter, både sådana som i grunden var positivt inställda till lagen och 
sådana som inte var det, an till den ökade jämlikhet mellan klasserna, som 
skulle bli ett resultat av reformen. Denna sociala utjämning var att betrakta 
som något positivt. Argumentet togs till exempel upp av tre representanter 
för högern samt en folkpartist, trots att en del av dem var mer tveksamma till 
förslaget.76 Fyra ledamöter från bondeförbundet menade att det faktum att 
arbetarna kände att de som klass inte ställdes utanför sådana här förmåner 
hade stort socialt värde.77  

I linje med klassjämlikhetsargumentet beskrevs semesterreformen som en 
medborgerlig rättighet och som ett sätt att främja samhällelig gemenskap. 
Ledamöterna Karl Wistrand och Gustaf Närlinge från högern respektive 
bondeförbundet talade om semester som en ”social rätt”.78 En parallell kan 
dras till den av Gary Cross beskrivna situationen i Frankrike, England och 
USA. Cross menar att det där, i början på 1930- och 1940-talet, hade börjat 
bli vanligare att betrakta semester som en medborgerlig rättighet.79 Det var 
en argumentation som också Möller fört fram: 

genom en lagstiftningsåtgärd av detta slag bidrar [man] till att förbättra det 
svenska samhället – man bidrar till att det kommer att kännas i ännu högre 
grad än förut som ett allas medborgarhem.80  

 
Möller menade vidare att förutsättningarna för en allmän samhällssolidaritet 
i och med reformen skulle öka och samhället i sin helhet bli ett bättre sam-
hälle. På så sätt skulle lagen gagna alla.81 Socialdemokraten David Norman 
ansåg att reformen skulle ge en ökad samhörighetskänsla.82 En folkpartist 

                                                      
75 RT, prop. 1938:286, s. 42.  
76 RT, prot. FK 1938:41, s. 4 (Wistrand, h), s. 17 (Tamm, h) och AK 1938:42, s. 17 (Skog-
lund, h) och s. 21 (Österström, fp). 
77 RT, prot. AK 1938:42, s. 29 (Andersson, De Geer, Jonsson och Westman, samtliga bf). 
78 RT, prot. FK 1938:41, s. 3 och prot. AK 1938:42, s. 53–54. 
79 Cross, 1993, s. 96–100. 
80 RT, prot. AK 1938:42, s. 44. 
81 RT, prot. AK 1938:42, s. 40. Att förutsättningarna för en allmän samhällssolidaritet skulle 
öka påpekade han även i första kammaren, prot. FK 1938:41, s. 7.  
82 RT, prot. FK 1938:41, s. 21. 
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påpekade att reformen genom att göra socialt gott skulle ge stora och goda 
verkningar.83   

Att klassutjämningsargumentet tillmättes betydelse i riksdagsdebatten 
syns på flera sätt. Att man ville ha enhetlighet för alla löntagare kan ses som 
uttryck för ambitionen att förändra det faktum att semester tidigare varit en 
klassfråga. Då han tillsatte utredningen sade socialministern att utgångs-
punkten borde vara en lagstiftning som omfattade i princip samtliga katego-
rier av arbetare och löneanställda.84 Detta var en utgångspunkt, som utred-
ningen också strävade efter att följa.85 

Ytterligare ett tecken på strävan efter klassutjämning var det faktum att 
det i riksdagsdebatten fördes en ganska livlig diskussion om grupper som 
trots reformen inte fick semester, men ändå kunde anses vara i behov av det. 
En relativt stor del av riksdagsdebatten (liksom för övrigt många av de in-
vändningar reformen mötte i reservationer och motioner) handlade om vem 
som fick semester och vem som inte fick det.  

Utredningsförslaget hade över huvud taget inte diskuterat att det kunde 
finnas ytterligare grupper med behov av semester än de som nu fick det. Det 
gjorde däremot riksdagsledamöterna. De uppmärksammade vid ett flertal 
tillfällen och med tydligt engagemang att fler grupper än löntagare arbetade 
hårt hela dagarna och kunde ha behov av semester, men utan att få det. Det 
gällde hemarbetande hustrur samt lantbrukare och egna företagare av båda 
könen. Sammanlagt nio ledamöter (vilket i det här sammanhanget är att be-
trakta som många) av olika politisk kulör tog upp problemet.86 John Gustavs-
son från bondeförbundet sade:  

Vi få dock icke glömma, att trots att den reform som vi nu gå att genomföra 
kommer att medföra betydande förmåner för stora delar av vårt folk, är det 
dock stora grupper människor […] som inte på något sätt få vara med att dela 
dessa förmåner. De få inte vara med på annat sätt än att betala. Jag syftar här 
på småföretagarna och de många småbrukarna och deras hustrur icke minst. 
Jag syftar på småhandlare, som sköta sin affär med hjälp av hustrun och fa-
miljemedlemmarna. Hur stort värde sätta icke dessa på att få en vilodag allt 
emellanåt.87   

 
  

                                                      
83 RT, prot. AK 1938:42, s. 21 (Österström, fp). 
84 Statsrådsprotokoll över socialärenden den 5 juni 1936, § 56, RA (Riksarkivet).  
85 SOU 1937:49, s. 119–128. 
86 RT, prot. FK 1938:41, s. 30 (Sten, s), s. 32 (Gustavson, bf); prot. AK 1938:42, s. 19 (Skog-
lund, h), s. 22 (Hage, s), s. 28 (De Geer, bf), s. 38–39 (Carlström, fp), s. 44 (Möller, s), s. 64 
(Nyblom, bf), s. 67 (Baeckman, fp). 
87 RT, prot. FK 1938:41, s. 32. 
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Ytterligare ett exempel utgör folkpartisten Oscar Carlströms uttalande:  

Den stora kategori av Sveriges jordbrukare, som vi brukar benämna småbru-
kare, har egentligen inte någon semester alls. Hustrurna i dessa hem har kan-
ske arbetat 15 till 20 år utan att få en enda dags semester, men de har fått reda 
sig i alla fall. – När nu stora grupper av medborgare skola erhålla semester, 
skulle jag vilja kalla dessa kategorier för de ”kvarlåtna”.88  

 
Hemming Sten, socialdemokrat i första kammaren, ville att man efter att 
denna lag hade genomförts skulle lösa ”jordbrukarnas och husmödrarnas 
semesterproblem”.89 Det faktum att även andra gruppers rättigheter och möj-
ligheter togs upp till diskussion i semesterdebatten tyder på att det var just 
detta som var syftet med reformen: gruppers rättigheter och möjligheter. 
Denna typ av argument väckte gehör och sågs som relevant. Däremot hade 
diskussionen om dem som inte fick semester, ”de kvarlåtna”, ingen reell 
effekt. Den vanligaste kommentaren då man diskuterade problemet var den 
som Gustav Möller gav. Att de inte fick semester berodde på att det inte gick 
att stifta lagar för dem som inte var anställda, utan styrde sin egen tid och sitt 
eget arbete.90 

Det fanns med andra ord en konsensus i debatten kring klassutjämning 
som ett relevant argument. Och det var inte bara socialdemokrater som an-
vände sig av klassutjämningsargumentet, även om det var där det starkaste 
engagemanget stod att finna. Samtidigt som fokus låg på klassutjämning 
uttrycktes endast ett mindre intresse för frågor om arbetet, tiden och ledighe-
ten, som exempelvis vad arbete innebar, varför arbetstiden behövde förkortas 
och vilken slags ledighet som var bäst, semester eller veckoarbetstidsför-
kortning.  

I utredningen argumenterades visserligen, som visats, för hur moderna ar-
betsförhållanden skapat ett behov av semester, så helt frånvarande var såda-
na frågor inte. Där argumenterades dessutom för behovet av en längre sam-
manhållen ledighet, i förlängningen ett argument för semester istället för 
veckoarbetstidsförkortning, även om det inte gjordes någon uttrycklig jämfö-
relse med veckoarbetstidsförkortning. Denna typ av frågor togs endast upp i 
riksdagsdebatten vid ett mindre antal tillfällen, och de väckte inget starkare 
engagemang.  

Inte heller semestern som sådan väckte något större intresse. Vad man 
skulle kunna göra på semestern, hur en bra eller dålig semester såg ut och 
liknande diskussioner var relativt frånvarande. Det förekom uttalanden med 
exemplifierande beskrivningar av hur semestern kunde se ut. Dessa uttalan-

                                                      
88 RT, prot. AK 1938:42, s. 38–39. 
89 RT, prot. FK 1938:41, s. 30. 
90 RT, prot. FK 1938:41, s. 10. Detta hade också getts uttryck för i utredningen, SOU 
1937:49, s. 116. 
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den kommer analyseras närmare i kapitel 9, men redan här kan konstateras 
att det inte var semesterns innehåll som stod i fokus för intresset.  

Att semestern skulle kunna ses som ett billigare alternativ till förkortad 
veckoarbetstid diskuterades inte alls, vare sig i utredning eller riksdagsde-
batt. Att semestern kostade företagarna pengar togs upp i debatten, däremot 
inte att veckoarbetstidsförkortning kostade mer, detta trots att argument av 
den typen borde ha kunnat användas för att övertyga dem som var mer tvek-
samma eller negativt inställda till semestern. Veckoarbetstidsförkortning 
nämndes för övrigt knappt alls.91 Det är uppenbart att valet inte stod mellan 
veckoarbetstidsförkortning eller semester.  

Socialdemokraternas agerande, det tidigare ointresset och nu plötsligt en 
aktiv vilja att driva frågan framåt, måste sättas i relation till att ett starkt mo-
tiv till lagen låg i dess klassutjämnande effekt. Frågan var aktuell, den låg i 
tiden, och socialdemokraterna befann sig i regeringsställning. På detta sätt 
kunde socialdemokraterna på ett mycket praktiskt och konkret sätt ta itu med 
att minska en uppenbar åtskillnad mellan klasserna, ett ”klassmärke”.  

Semesterlagen fick stor betydelse för landets arbetare 
Som visats tidigare i kapitlet hade tjänstemannagrupperna redan semester-
förmåner, och berördes därför inte av semesterlagstiftningen. De som främst 
gynnades var istället grupper inom arbetarklassen. Det gällde till exempel 
industriarbetare, hembiträden, butiksanställda och personal inom hotell- och 
restaurangbranschen. Vid tiden för reformens införande hade dessa, enligt 
undersökningar som gjorts, antingen ingen semester alls eller kort semester. 
Bland de som hade kort semester var det vanligast med några dagar upp till 
en veckas semester.92  

                                                      
91 Den enda veckoarbetstidförkortning som nämns i debatten är införandet av den tidigare 
åttatimmarsdagen. Andra typer av arbetstidsförkortningar diskuterades över huvud taget inte. 
Den tidigare åttatimmarsdagens införande lyftes fram på två sätt i riksdagsdebatten: 1) som en 
betydelsefull reform som nu fick sin like i semesterreformen, och: 2) som ett exempel på att 
det visst kan gå att genomföra en arbetstidsreform. De invändningar som semesterförslaget 
mötte likställdes med de motargument reformen om åtta timmars arbetsdag hade mött. Det 
skulle nog gå lika bra nu som det gjort då, menade anhängarna. Företagen skulle klara den 
ekonomiska bördan av semester, liksom de hade klarat åttatimmarsdagen, RT, prot. FK 
1938:41, s. 8 (Möller, s), s. 12 (Hagman, s); prot. AK 1938:41, s. 20 (Österström, fp), s. 22 
(Hage, s), s. 41 (Möller, s).  
92 Rörande vilka semestervillkor dessa grupper hade innan lagen infördes, se Croner, 1939, s. 
253; SOS, Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område, s. 89; SOS, Arbetsförhål-
landena inom det husliga arbetets område å landsbygden, s. 90; SOS, Arbets- och löneförhål-
landena för affärsanställda, s. 81; SOS, Arbetstidsförhållanden inom detaljhandeln, s. 96–
102; SOS, Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangbranschen, 
s. 69; SOS, Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställ-
da, s. 183 samt SOU 1937:49, s. 37–44, s. 53–63 och s. 80–88. Två av dessa undersökningar 
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Bland personal inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling saknade 
förhållandevis många semester. En annan grupp med dåliga semestermöjlig-
heter var personal inom hotell- och restaurangbranschen, till exempel ser-
veringspersonal. År 1928 uppgav sig endast en fjärdedel av Socialstyrelsen 
tillfrågade personer inom hotell- och restaurangyrket ha semesterrätt. Mot-
svarande siffra var enligt arbetsgivarna 35 procent. Förmodligen hade förhål-
landena inte ändrats särskilt mycket under åren fram till då semesterutred-
ningen gjordes, då även denna pekade ut personal inom hotell- och restau-
rangbranschen som en grupp med dåliga semesterförhållanden.93 Av kollek-
tivavtalsanslutna arbetare hade 75 procent semesterbestämmelser i sina avtal 
vid årsskiftet 1936/1937. En majoritet av dessa hade avtal om en semesterle-
dighet kortare än sex dagar. Det gällde enligt semesterutredningen 60 pro-
cent av dem som hade kollektivavtal. Vanligast inom storindustrin var att ha 
avtal om fem dagars semester.94 

Alla dessa grupper upplevde alltså en förändring i och med semesterla-
gens införande. Reformen förde upp dem till en nivå som låg mer i linje med 
hur förhållandena såg ut för tjänstemannagrupper, kanske främst kontorsper-
sonal. Enligt 1940 års folkräkning utgjorde de som befann sig inom arbetar-
yrken hälften av Sveriges yrkesverksamma befolkning.95 En klar majoritet av 
dessa bör ha gynnats av semesterlagen.96 Visserligen räknas även arbetslösa 
till den yrkesverksamma befolkningen i befolkningsstatistiken. Dessa gyn-
nades förstås inte av semesterlagen. Inte heller de som hade tillfälliga an-
ställningar eller av andra skäl inte kvalificerade sig till semester. Trots detta 

                                                                                                                             
genomfördes redan under 1920-talet. Eftersom inget talar för att förhållandena skulle ha 
ändrats nämnvärt under senare delen av 1930-talet kan de semesterförhållanden som redovisas 
där antas ha gällt också vid semesterlagens införande.  
93 SOU 1937:49, s. 80–85 och SOS, Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- 
och restaurangbranschen, s. 69.  
94 SOU 1937:49, s. 38–39.  
95 SOS, Folkräkningen den 31 december 1940, III, tabell 10, s. 156. Till den yrkesversamma 
befolkningen räknas företagare och deras medhjälpande familjemedlemmar samt yrkesutöva-
re. Dit räknas däremot inte barn under 15 år, husmödrar som har som sin främsta uppgift 
arbete i hemmet, f.d. yrkesutövare eller studenter. 
96 De arbetslösa utgjorde dock inte så stor andel av hela gruppen yrkesverksamma arbetare. 
Enligt Statistisk årsbok uppgick antalet arbetslösa (hjälpsökande arbetslösa) till i genomsnitt 
cirka 13 367 personer per månad år 1940. De flesta av dem återfanns inom byggnadsverk-
samhet och industri.  I december 1940 var deras antal som högst, nämligen 23 469, Statistisk 
årsbok för Sverige 1941, tabell 198, s. 248. Vi kan anta att den stora majoriteten av gruppen 
arbetslösa var arbetare. Enligt folkräkningen 1935/1936 utgjorde arbetarna 94–95 procent av 
de arbetslösa. (Resterande arbetslösa utgjordes av tjänstemän, i folkräkningen kallade funk-
tionärer). Se SOS, Särskilda folkräkningen 1935/36, del V, tabell 11, s. 27–28 och tabell 16, s. 
41–42. I 1940 års folkräkning gjordes ingen liknande genomgång. Om alla hjälpsökande 
arbetslösa år 1940 förutsätts ha varit arbetare utgjorde det genomsnittliga antalet arbetssökan-
de mindre än en procent av hela gruppen yrkesverksamma arbetare, i december månad utgjor-
de de 1,56 procent av de yrkesverksamma arbetarna.  
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måste slutsatsen bli att semesterlagen kom att ha positiva effekter för en 
mycket stor grupp människor i landet.  

Tillsammans med de ekonomiska förutsättningar vilka kommer beskrivas 
i det följande kapitlet utgjorde semesterlagstiftningens införande en betydel-
sefull förändring. Med tanke på att så pass många nu hade semesterrättighe-
ter, både de som fick det i och med semesterreformen och de som hade det 
sedan tidigare, är det rimligt att tala om en semesterlivets masskonsumtion 
från och med den här perioden.  
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4. Förutsättningar för semesterkonsumtion 

Ett expansivt konsumtionsområde 
Under det tidiga 1930-talet rådde en allvarlig ekonomisk kris. Situationen 
stabiliserades dock relativt snabbt och resterande del av 1930-talet präglades 
av ekonomisk tillväxt, ökande realinkomster, en mer expansiv ekonomisk 
politik samt av att arbetslösheten, som tidigare varit mycket hög, hade börjat 
sjunka.97 Sådan var alltså situationen vid tiden för semesterlagens införande, 
från allvarlig kris pekade nu kurvorna uppåt.  

Hela perioden som undersöks här, 1938–1959, kännetecknas av stigande 
realinkomster och en växande konsumtion. År 1943–1959 ökade medelin-
komsten för varje år som gick. (Före år 1943 redovisas inte uppgifter om 
medelinkomst). År 1943 låg den genomsnittliga inkomsten bland de som 
taxerades 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.98 

Samtidigt ökade konsumtionen. Den privata konsumtionen som den be-
räknas i nationalräkenskaperna ökade från totalt 8 418 miljoner kronor år 
1938/1939 till 35 241 miljoner kronor år 1959 i löpande priser.99 Siffrorna 
återspeglar inte bara en stigande inflation, utan också en reell konsumtions-
ökning. Räknat i fasta priser och per capita växte konsumtionen med i ge-
nomsnitt 2,1 procent per år under perioden 1931–1968. Konsumtionstillväx-
ten hade inletts redan före år 1938. Allra starkast var den under 1950- och 
1960-talet.100 

Konsumtionen ökade inte bara i volym, utan förändrades också till sitt in-
nehåll. Ekonomerna Bentzel och Eklöf sammanfattar perioden med att det 
skedde en förskjutning från varor av nödvändighetskaraktär till mer umbärli-

                                                      
97 Schön, 2000, s.327–365. 
98 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 prisomräkna-
re, tillgänglig online: www.scb.se Välj Prisomräknaren [2016-07-30]. 
99 Statistisk årsbok för Sverige 1960, s. 291 (tabell 368). 
100 Dahlman och Klevmarken, 1971, s. 12. 
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ga varor. I människors konsumtionsbudgetar växte andelarna för transporter 
och fritidsrelaterad konsumtion av de totala utgifterna. 101  

Tiden såg en spirande framväxt av olika konsumtionsmarknader med in-
riktning på semester och fritid. Det gällde till exempel försäljningen av fri-
tidskläder med start kring 1920- och 1930-talet, och med en första boom på 
1950-talet. Det handlade om bekväma och funktionella kläder avsedda att 
röra sig i, i nya, ljusare färger. Shorts samt långbyxor för kvinnor är två ex-
empel på den här tidens fritidskläder. På NK lanserades från och med 1929 
overaller av märket ”Camp-Ahla” i glada färger, med geometriska dekora-
tioner och med vida matrosbyxor. Till såldes också matchande, matrosinspi-
rerad slips och mössa. Namnet, ”Camp-Ahla” stod för en kombination av 
orden camping och Ahla-ateljéerna, vilka tillverkade overallen. Speciella 
fritidskläder lanserades även för männen.102 

Tält och campingutrustning hade börjat finnas i handeln under 1920-
talet.103 I semesterrelaterade annonser kan vi se annonser för tält och cam-
pingutrustning liksom exempelvis transistorradios och resegrammofoner, 
vilka var lätta och små, så att man skulle kunna ta dem med sig på camping-
turen, till sommarstället och liknande. Konserver marknadsfördes under 
1950-talet med en inriktning mot semesterfirande husmödrar, med hänvis-
ning till att även husmödrarna borde få vila på semestern istället för att ägna 
tiden åt matlagning.104  

Utgifter för resor och rekreation utgjorde en relativt liten andel av den 
privata konsumtionen, men det var dessa poster som ökade mest. Samman-
taget rörde det sig om en femdubbling av resekonsumtionen och en fyrdubb-
ling av rekreationskonsumtionen över perioden 1931–1960, detta trots att en 
minskning skedde under krigsåren.105 Konsumtionen av resor ökade allra 
mest. År 1931 utgjorde resorna 6,3 procent av den totala privata konsumtio-
nen. Mellan 1931 och 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 bi-
lismens utbredning som påverkade ökningen.106 Samtidigt som resekonsum-
tionen ökade i volym sjönk transportpriserna relativt andra priser. I realite-

                                                      
101 Bentzel och Eklöf m.fl., 1957, s. 1–26. 
102 Björklund, 1967, s. 165–167. 
103 Pihl Atmer, 1998, s. 157. 
104 Se vidare kapitel 9 för en beskrivning av innehållet i semesterrelaterade annonser i vecko-
tidningar och hur produkter marknadsfördes med inriktning mot semesterfirarna. 
105 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. Att rese- och rekreationskonsumtionen 
minskade under krigsåren visar Dahlman och Klevmarken, 1971, s. 11–16. 
106 Dahlman och Klevmarken, 1971, s. 11–16 och s. 80–82. Se även Bentzel och Eklöf m.fl., 
1957, s. 14 och s. 285–326. 



  93 

ten, sett till sitt innehåll, ökade därför resandet än mer, då man fick mer resa 
för pengarna.107   

Utgifterna för rekreation ökade med 4,3 procent per år, från 1931 till 
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 ökat särskilt starkt fanns 
fritidsbåtar och utlandsresor. Utlandsresorna hade volymmässigt blivit sex 
gånger större mellan åren 1950 och 1968.108  

Utlandsresornas tillväxt efter andra världskriget syns även i det faktum att 
klagomålen i samband med utrikesresor ökade. I utredningar uppmärksam-
mades att det inte var alla resebyråaktörer som levde upp till vad som för-
väntades av dem. Särskilt pekades resebyråer som arrangerade utrikes säll-
skapsresor ut. Skulle staten ingripa eller borde branschen reglera sig själv? 
Skulle man skapa en auktorisation av resebyråer? Att den typen av frågor 
dök upp visar både på det faktum att konsumtionen av utrikesresor växte och 
även att den i sin dåvarande form till viss del var något nytt, ännu ej helt 
reglerat eller formaliserat.109  

I resor och rekreation ingår mycket mer än sådant som kan hänföras till 
enbart semestern.110 Det är dock klart att konsumtionen ökade även av mer 
tydligt semesterrelaterade rekreationsprodukter, som utlandsresor och fri-
tidsbåtar. Visserligen kunde man resa utomlands i arbetet och fritidsbåtar var 
möjliga att använda över veckosluten, men både utlandsresor och fritidsbåtar 
måste exempelvis anses vara relativt starkt knutna till just semester, bland 
annat eftersom de ofta krävde ett visst mått av tid.  

Det är också viktigt att påpeka att semesterns konsumtion inte alltid går 
att skilja från övrig konsumtion. Fritidsbåtar, liksom för övrigt en del andra 
fritidsrelaterade produkter, exempelvis de tidigare nämnda fritidskläderna, 
kunde användas både under semestern och under övrig ledig tid. Ännu tydli-

                                                      
107 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 ekonom-historikern Lennart Schön, 2001, s. 29–30. Särskilt transport-
priserna har fallit. Åren 1938–1959 sjönk priset kraftigt, främst efter kriget. Att priserna för 
resor och fortskaffningsmedel sjönk relativt andra priser visar också Dahlman och Klevmar-
ken. 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). 
108 Notera att utlandsresor räknas till posten rekreation och inte till posten resor. Dahlman och 
Klevmarken, 1971, s. 11–16 och s. 84.  
109 SOU 1951:49, s. 170–185. 
110 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 
fritidsbåtar och utlandsresor, Dahlman och Klevmarken, 1971, s. 11–16 och s. 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. 
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gare är detta då det gäller personbilskonsumtionen. Som redan påpekats öka-
de bilismen kraftigt under perioden. Som det kommer visas i det följande 
blev bilen också ett allt vanligare semestertransportmedel. Det exemplifieras 
också i nästa kapitel, där informanternas färdmedel beskrivs. För den som 
ägde en bil blev den ett transportmedel att använda sig av i vardagen och på 
semestern.  

Förmodligen var skillnaderna stora mellan hur olika grupper hade råd att 
konsumera, vilket denna övergripande beskrivning inte kunnat ge informa-
tion om. I nästa kapitel kommer informanternas semesterförhållanden liksom 
deras konsumtion beskrivas, vilket ger en fördjupad och mer nyanserad bild 
av periodens semesterkonsumtion, bland annat med avseende på skillnader 
mellan grupper. 

Färdmedel 
Vilka kommunikationsmöjligheter som stod till buds spelade roll. Under 
senare hälften av 1800-talet hade ångbåtslinjernas utbredning haft betydelse 
för sommarvillornas spridning, liksom järnvägsutbyggnaden i norr fått bety-
delse för den spirande fjällturismen.111  På liknande sätt hade kommunikatio-
ner betydelse för semesterfirare som reste iväg någonstans också 1938–1959. 
Exempelvis visar en undersökning av sommarstugor vid Hallandskusten 
1955 att sommarstugegäster valde de platser som har de bästa kommunika-
tionerna, som järnväg eller landsväg. I samma undersökning visas också att 
avståndet mellan hemort och sommarstuga ökade under perioden 1930–
1955. En förändring som tillskrivs den ökande bilismen.112 

De tidiga åren 1938–1945 präglades av kriget och de begränsningar som 
följde av det. Bland annat rådde bensin- och gummibrist. Det innebar att 
bilen, som börjat få spridning innan kriget, inte så lätt kunde användas som 
färdmedel. Bilarnas antal hade ökat under 1920- och 1930-talet. År 1938 
fanns det närmare 157 000 registrerade personbilar i landet. År 1939 nådde 
kurvan en topp med nästan 181 000 registrerade personbilar. Därefter mins-
kade de registrerade bilarnas antal kraftigt och låg under krigsåren på mellan 
30 000 och 50 000.113 

Att cykeln då istället användes mer syns i STF:s gästböcker. Där fick 
vandrarhemsgästen anteckna vilket fortskaffningsmedel hen använt sig av 
för att ta sig till vandrarhemmet och där syns att cykeln var det dominerande 
fortskaffningsmedlet fram till och med slutet av 1940-talet.114 Så fort kriget 

                                                      
111 Finnveden, 1958, s. 211–212 om ångbåtslinjerna samt Sehlin, 1998, s. 44 om STF:s bil-
dande med anledning av norra stambanans utbyggnad. 
112 Finnveden, 1958, s. 214–221. 
113 Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller, s. 87, tabell 59. 
114 I STF:s årsberättelse 1940 berättas att bensinbristen hindrat bilåkandet, men att cyklandet 
istället verkar ha fått ett uppsving, Svenska turistföreningens årsskrift 1941, s. 381. Se vidare 
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tog slut minskade cykelns betydelse som transportmedel och den växande 
bilismen blev åter mer märkbar. I och med krigets slut nästan fyrdubblades 
de registrerade personbilarnas antal till närmare 190 000. Bensinbegräns-
ningarna fanns dock kvar några år efter krigsslutet, och resten av 1940-talet 
skedde egentligen inte så mycket med bilbeståndet. Nästa kraftiga expansion 
kom under 1950-talet. Då mer än fyrdubblades antalet registrerade personbi-
lar än en gång, från cirka 250 000 år 1950 till fler än en miljon år 1959.115 

Bilismens starka expansion på 1950-talet syns på flera sätt. Enligt STF er-
satte då bilen cykeln som vandrarhemsbesökarnas dominerande fortskaff-
ningsmedel.116 Även semesterorganisationen Reso konstaterar i sina verk-
samhetsberättelser under 1950-talet att motorturismen ökade.117 Och när 
samma organisation gjorde en undersökning hos 240 lägerungdomar gällan-
de deras semestervanor 1959 var det vanligaste ressättet bil.118 

Andra färdmedel, som tåg, båt och buss, användes också. Busstrafiken 
upplevde av samma skäl som biltrafiken en minskning under krigsåren. Där-
efter ökade antalet bussar under senare delen av 1940-talet. Det låg i princip 
stilla under 1950-talet.119 I en studie uppmärksammas att busstrafiken hade 
betydelse när det gällde strandutflykterna.120 För STF:s vandrarhemsbesökare 
var tåg och buss (vilka redovisas tillsammans i STF:s statistik) hela tiden 
                                                                                                                             
Svenska turistföreningens årsskrift 1942, s. 379; 1943, s. 375; 1944, s. 371; 1945, s. 371; 
1946, s. 383; 1947, s. 371; 1948, s. 379 och 1949, s. 364. 
115 Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller, s. 87, tabell 59 och Statistisk 
årsbok för Sverige, 1961, s. 138, tabell 158. Enligt STF:s årsberättelse för år 1948 påverkade 
bensinrestriktionerna fortfarande besöksantalet, se Svenska turistföreningens årsskrift 1949, 
s. 363. 
116 Uppgifterna i årsberättelserna grundas på uppgifter i vandrarhemmens gästböcker. Bil 
redovisas inte separat förrän år 1947. Först då började dess andel bli märkbar på ett sådant sätt 
att separat redovisning blev aktuell. Tidigare ingick bilresor i posten Övrigt. Se Svenska tu-
ristföreningens årsskrift 1942, s. 379, 1943, s. 375, 1944, s. 371, 1945, s. 371, 1946, s. 383, 
1947, s. 371, 1948, s. 379, 1949, s. 364, 1952, s. 315, 1955, s. 311, 1956, s. 311, 1957, s. 312, 
1958, s. 311, 1959, s. 309 och 1960, s. 300. Inga undersökningar rörande färdsätt gjordes av 
STF för åren 1938–1940, 1949–1950 och 1952–1953. 
117 Den ökande bilismen kommenterades i VB (verksamhetsberättelse) 1954:14; 1957:17; 
1958:20, RR (Reso riksarkiv), ARAB (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek). I en undersök-
ning Reso gjorde under andra hälften av 1950-talet av de så kallade bygdesemestergästernas 
användning av tåget (bygdesemester var en form av stug- eller lägenhetsuthyrning där redan 
befintliga stugor och lägenheter som stod tomma i bygden hyrdes ut) registrerades en tydlig 
minskning. I mitten av 1950-talet användes tåget av 65 procent av bygdesemestergästerna, 
enligt Reso:s statistik. År 1959 tog bara 40 procent tåget. Det trodde Reso framförallt berodde 
på att besökarna istället åkte bil, se VB 1958:13; 1959:11, RR, ARAB. 
118 De svenska ungdomarna deltog i ett socialdemokratiskt läger i Norge 1960, se En rapport 
om ungdomens resvanor, enkätundersökning bland svenska ungdomar på läger i Norge, Reso 
Stockholmsklubb, ARAB. 
119 Se Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller, s. 87, tabell 59 samt Statis-
tisk årsbok för Sverige, 1961, s. 138, tabell 158. 
120 Bengt Finnveden, 1958, s. 212–214, menar att busstrafiken hade stor betydelse för männi-
skors möjligheter att ta sig till stränderna. 
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relativt vanliga fortskaffningsmedel vid sidan av antingen cykeln eller bi-
len.121 Tåg var också det näst vanligaste transportmedlet gällande de tidigare 
nämnda lägerungdomars semestrar 1959.122 För järnvägen fanns redan en 
infrastruktur som inte genomgick så stora förändringar under perioden.123 
Transportmedlet var, som det visats, relativt flitigt använt hela perioden.  

Under andra halvan av 1950-talet kom flygchartern igång. Enstaka char-
terflygningar hade genomförts redan tidigare, men det var först under den 
senare delen av 1950-talet som mer kontinuerlig chartertrafik startade. Eko-
nom-historikern Carina Gråbacke, som sammanställt statistik från Luftfarts-
verket gällande utrikes chartertrafik visar att antalet resor femdubblades, från 
10 000 år 1955 till 53 000 år 1959. Ökningen var alltså mycket kraftig, men 
fortfarande handlade det om små tal jämfört med vad som skulle komma 
längre fram. Som jämförelse kan nämnas att mer än 800 000 personer reste 
utomlands med flygcharter år 1975, ett rekordår, enligt Gråbacke.124  

Enligt Thomas von Seth, som har skrivit en historik över charterbran-
schen, fanns i slutet av 1950-talet ett flertal researrangörer.125 Sällskapsresor 
utomlands hade funnits redan tidigare. Sådana annonserades till exempel ut i 
veckotidningarna Husmodern och Lektyr i slutet av 1930-talet, vilket kom-
mer visas längre fram i avhandlingen (kapitel 9). Det som nu var nytt var att 
semesterfiraren kunde flyga till resmålet. Tidigare gick resorna med buss. 
Medelhavet var det stora resmålet, men resor gick även exempelvis till Lon-
don och Kanarieöarna. Till Kanarieöarna gick första flygchartern 1956. Till 
Rhodos i Grekland startade resor år 1959.126 

                                                      
121 Svenska turistföreningens årsskrift 1942, s. 379, 1943, s. 375, 1944, s. 371, 1945, s. 371, 
1946, s. 383, 1947, s. 371, 1948, s. 379, 1949, s. 364, 1952, s. 315, 1955, s. 311, 1956, s. 311, 
1957, s. 312, 1958, s. 311, 1959, s. 309 och 1960, s. 300. Uppgifterna i årsberättelserna grun-
das på uppgifter i vandrarhemmens gästböcker. Inga undersökningar rörande färdsätt gjordes 
av STF för åren 1938–1940, 1949–1950 och 1952–1953. Tåg och buss redovisas inte separat 
förrän år 1943. Inte heller för år 1946 och 1951 redovisas tåg och buss separat, utan räknas in 
i kategorin Övriga. Kategorin Tåg och buss innefattar endast tåg år 1945 och för år 1947–
1948 även båt. Möjligen kan tåg- och bussresor ha undervärderats något STF:s redovisning, 
då en del cyklister kan ha tagit tåget eller bussen först, för att komma till utgångspunkten för 
sin cykeltur, eller avslutat med att åka tåg, båt eller buss hem, utan att det syntes i STF:s 
statistik, något som kommenteras i Svenska turistföreningens årsskrift 1942, s. 379. 
122 18 procent av ungdomarna uppgav sig ha rest med tåg, enligt En rapport om ungdomens 
resvanor, enkätundersökning bland svenska ungdomar på läger i Norge, Reso Stock-
holmsklubb, ARAB. 
123 Under 1940-talet kom allt mer järnväg i statlig ägo. Järnvägsnätets längd förändrades 
däremot inte nämnvärt. Se Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller, s. 76, 
tabell 44 samt Statistisk årsbok för Sverige, 1955, s. 157, tabell 165 och 1960, s. 129, tabell 
147. 
124 Gråbacke, 2008, s. 182–186 samt tabell A3 i appendix, s. 342. I en populärvetenskaplig 
studie av von Seth, 2008, beskrivs flygcharterbranschens aktörer. 
125 von Seth, 2001, s. 16–17 och s. 46–65. 
126 von Seth, 2001, s. 46–65. 
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Regleringar innebar att flygcharterresorna inte kunde bli så billiga.127 En-
ligt von Seth var priserna fortfarande relativt höga under perioden, men bör-
jade sjunka i slutet av 1950-talet och sjönk än mer när 1960-talet tog vid. 
Men en utlandsresa var inte oöverkomlig. Under andra hälften av 1950-talet 
låg enligt uppgift Vingresors genomsnittliga priser på mellan 880 och 1 300 
kronor. I 2016 års penningvärde motsvarar 880 kronor mellan 10 400 och 
11 400 kronor beroende på vilket år mellan 1956 och 1959 som väljs. Sum-
man 1 300 kronor motsvarar mellan 15 400 och 16 900 kronor.128  

Fritidshus 
När semesterfirarna reste iväg behövde de bo någonstans. Det kunde handla 
om tält, fritidshus, hotell och pensionat. Att besöka och bo hos släktingar 
under semestern var, som det verkar, vanligt. Eftersom detta egentligen inte 
syns i efterlämnat material annat än i frågelistsvaren kommer släktbesöken 
redovisas först i nästa kapitel, där informanternas frågelistsvar studeras när-
mare. Här redogörs för fritidshus, camping, hotell och pensionat.  

I avhandlingen används begreppet fritidshus parallellt med övriga benäm-
ningar, som sommarhus, sommarstuga och sportstuga. De olika beteckning-
arna har ibland fått gälla olika husstorlekar, stilar, användningsområden och 
tidsepoker, men i grund och botten har det hela tiden rört sig om en och 
samma företeelse: ett enskilt fritidsboende.129 Sammantaget kan konstateras 
att fritidshusvistelserna ökade kraftigt under perioden. 

Att bo i fritidshus var inget nytt. Borgerskapet hade sedan slutet av 1800-
talet tillbringat sommarperioden ute i sommarvillor i skärgården.130 Också 
koloniträdgårdar med sina hus fungerade som ett slags fritidsnöjen. Denna 
enklare variant av fritidsboende växte fram i Sverige i början av 1900-
talet.131  

1930-talets nya fritidshus var sportstugan. Konstvetaren Ann Katrin Pihl 
Atmer har studerat sportstugans utveckling perioden 1900–1945. Med sport-
stugor avses de, jämfört med tidigare perioders sommarbostäder, enklare 
familjebostäder avsedda främst för sommarvistelse, men också kortare besök 
resten av året. Hon visar att fritidshusvistelserna upplevde en expansion från 

                                                      
127 Gråbacke, 2008, s. 182–185. 
128 von Seth, 2001, s. 34–35. Omräkning till 2016 års pris har gjorts med hjälp av SCB:s 
Prisomräknare, tillgänglig online: www.scb.se Välj Prisomräknaren [2017-05-02]. 
129 I Nationalencyklopedin beskrivs fritidsbebyggelse som ”hus eller område avsett för enskilt 
fritidsboende”. Se Nationalencyklopedin, tillgänglig online: www.ne.se sökord ”fritidsbe-
byggelse” [2016-08-01]. Se även Pihl Atmer, 1998, s. 14–16, om olika begrepps användning. 
130 Sommarvillorna i skärgården studeras närmare i en avhandling av Pihl Atmer, 1987. Studi-
en gäller främst Stockholms skärgård 1860–1915, men en jämförelse görs även med Göteborg 
och Gävle samt Helsingfors och Åbo i Finland. 
131 Detta uppmärksammas av Pihl Atmer, 1998, s. 68–71, i hennes genomgång av stugideal 
inom koloniträdgårdsrörelsen.   
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och med slutet av 1920-talet och under 1930-talet.132 I bland annat Stock-
holmstrakten, visar hon, var utbyggnadstakten stark på 1930-talet.133 En lik-
nande beskrivning av utvecklingen, med särskilt fokus på Hallandskusten, 
ges i en artikel av tidigare nämnda Finnveden.134  

Monteringsfärdiga trähus hade börjat produceras redan på 1920-talet. Då 
blev också sportstugeutställningar mer vanligt förekommande. På sådana 
ställdes sportstugorna ut för att hugade köpare skulle kunna få en överblick 
av hur de egentligen såg ut.135 De nya husen var överkomliga för fler. De var 
mindre, hade en enklare funktionalistisk stil och lägre taxeringsvärden.136 
Man kunde också bygga själv, vilket många gjorde.137 Sportstugeintresset var 
så pass starkt att det fanns flera möbelproducenter, som tillverkade möbler 
tänkta för en sportstuga.138  

Antalet sommarstugor fortsatte att öka under perioden, med ännu en 
boom under 1950-talet, då konsumtionen av fritidshus och även utrustning 
till husen accelererade.139 Enligt en statlig utredning rörande fastighetsbe-
skattning beräknas fritidshusbeståndet i landet 1957 ha uppgått till 177 000 
hus, vilket innebär att knappt 4 procent av den vuxna befolkningen (16–66 
år) ägde ett fritidshus, ifall varje hus ägdes av en person.140 Det betyder att 
det fortfarande i slutet av 1950-talet var en liten minoritet av befolkningen 
som ägde fritidshus. Samtidigt bör man tänka på att fler än den som ägde 
fritidshuset sannolikt vistades där. Dessutom var det vid den här tiden van-
ligt att hyra fritidshus. Enligt en undersökning var det vanligare att vistas i 
hyrt fritidshus än i hus man ägde själv.141 

Camping 
Även campingen ökade under perioden. En fördubbling skedde av antalet 
campingplatser, som det kan mätas i tidens tältplatsförteckningar, från början 
av 1930-talet till och med början av 1950-talet, för att sedan öka ytterligare 
under första halvan av 1950-talet (se tabell 4.1). Notera dock att ökningen 
mellan 1952 och 1954 sannolikt inte enbart beror på att antalet tältplatser 
ökade, utan också på att en revidering gjordes, vilken fick till resultat att man 

                                                      
132 Pihl Atmer, 1998, särskilt s. 15 och s. 148–161. 
133 Pihl Atmer, 1998, s. 190–266. 
134 Finnveden, 1958, s. 212–214. 
135 Pihl Atmer, 1998, s. 267–324. 
136 Finnveden, 1958, s. 212–214. 
137 Pihl Atmer, 1998, s. 364–367. 
138 Pihl Atmer, 1998, s. 267–324. 
139 Albinsson, och Endrédi, 1966, s. 13 och s. 30 samt Finnveden, 1958, s. 214.  
140 Uppgift om fritidshusbeståndet ges i Gråbacke, 2008, s. 140. Andel av befolkningen har 
beräknats på grundval av befolkningsuppgift i Statistisk årsbok för Sverige 1957, enligt vilken 
befolkningen 16–66 år uppgick till 4 810 810 den 1 januari 1957, s. 13, tabell 14.  
141 Finnveden, 1958, s. 214–215. 
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lyckades hämta in information om fler platser. Dessa kan ha funnits redan 
tidigare, utan att ha förtecknats.  
 

Tabell 4.1. Antal tältplatser i Sverige 1931–1954 
År Antal tältplatser 
1931 143 
1952 302 
1954 360 

Källa: Svenska tältplatser: Uppgifter samlade av Svenska turistföreningen, 1931, 
Tältplatser i Sverige, 1952, och Tältplatser i Sverige, 1954. 

 
Tidens stora förändring låg inte bara i ökningen av antalet tältplatser, utan 
också i att campingen blev mer ordnad och organiserad. Stränder och ängs-
backar där det tidigare räckt med att fråga markägaren om lov blev formella 
campingplatser med tillgång till vissa bekvämligheter och ibland även be-
lagda med avgift. STF:s enkla och sporadiskt publicerade tältplats-
förteckningar ersattes av campingförteckningar där ett urval av vilka platser 
som skulle få vara med gjordes.  

År 1956 gavs den första Campingboken ut av den nybildade Riksorgani-
sationernas campingkommitté. Motivet sades vara att campingen ökat i om-
fattning, att den utövades av alla samhällsklasser och att campingturisterna 
förväntade sig en viss service, vilken också i högre utsträckning nu fanns att 
tillgå. Minimikravet för att campingplatsen skulle få finnas med i förteck-
ningen var att där skulle finnas toaletter, rinnande vatten och sophämtning. 
Antalet campingplatser var nu färre än i de tidigare förteckningarna, efter-
som ett urval gjordes och endast de som uppfyllde minimikraven fanns med 
(se tabell 4.2). 1956 fanns 242 campingplatser förtecknade i Campingboken, 
att jämföra med de 360, som förtecknats i Tältplatser i Sverige två år tidiga-
re.142  

 

Tabell 4.2. Antal campingplatser som uppfyllde vissa minimikrav gällande dricks-
vattentillgång och hygienisk standard 1956–1959 
År Antal campingplatser 
1956 242 
1957–1958 297 
1959 385 

Källa: Campingboken, 1956, Campingboken 1957–58 och Supplement till Cam-
pingboken, 1959.  

  

                                                      
142 Campingboken, 1956, s. 12 och s. 20.   
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Kraven höjdes ytterligare, och år 1959 infördes en auktorisationsskylt för de 
campingplatser som uppfyllde vissa minimikrav:  

rikligt med gott dricksvatten, välhållna toaletter, skilda för damer och herrar, 
samt urinoar, ordnade tvättplatser, avlopp för disk- och spillvatten, sopkärl 
med lock, marken lätt genomsläpplig för väta, daglig tillsyn.143 
 

I 1959 års Supplement till Campingboken förtecknades 385 auktoriserade 
campingplatser. De förtecknade campingplatserna var alltså många fler än 
tidigare trots att standarkraven höjts. Förändringen speglar dock inte enbart 
en reell förändring i antalet campingplatser mellan åren 1956–1959, utan 
även att arbetet med att få information om vilka campingplatser som fanns 
blev allt mer framgångsrikt. Precis som gällande de tidigare tältplatsförteck-
ningarna pågick ett arbete med att hämta in information om ytterligare cam-
pingplatser. Även detta måste ses som ett tecken på den ökande formalise-
ring som skedde av campinglivet. När campingplatserna blev mer ordnade 
uppstod också ”vild camping”. Ett begrepp som både innefattade camping på 
annan plats än sådan som var avsedd för det och ungdomars camping.144  

Det sena 1950-talets tältplatser kunde vara mycket stora. På Östra Stran-
den vid Halmstad och i Tylösand uppgick till exempel under högsäsongen i 
juli antalet tältande per natt till cirka 5 000 under andra hälften av 1950-talet. 
Kring en del campingplatser växte under 1950-talet nöjesutbudet i form av 
dansbanor, tivolin, minigolfbanor och kaféer. Detta anses i sin tur ha ökat 
tältplatsens attraktionskraft.145 Att bilcamping var vanligt på 1950-talet syns 
också i campingförteckningarna där det hade blivit legio att ange ifall par-
keringsplats, bensinpump och reparationsverkstad fanns samt eventuella 
avgifter för bil och husvagn.146 

Kanske är det inte förvånande att campingen drog sådana skaror. I sig var 
det en billig boendeform. Tältplatsavgiften år 1956–1959 varierade mellan 
att vara gratis till att som mest uppgå till tre kronor. På mellan en tredjedel 
och en fjärdedel av campingplatserna togs ingen avgift ut alls. Vanligast var 
en krona per natt i avgift, vilket i 2015 års penningvärde motsvarar runt 12 
kronor. Ibland tillkom en särskild avgift för bil och för husvagn. Då var den-
na av ungefär samma storlek som tältplatsavgiften.147 
                                                      
143 Supplement till Campingboken, 1959, s. 2. 
144 Löfgren, 1994, s. 118. 
145 Finnveden, 1958, s. 215–216. 
146 Campingboken, 1956, Campingboken 1957–58 och Supplement till Campingboken, 1959. 
Att bilcamping var etablerad och campingturisterna oftast motorburna konstateras också i 
förordet till 1956 års campingbok. Motoriseringen i samband med tältning uppmärksammas 
även i Finnveden, 1958, s. 209. 
147 Summan varierar mellan 11,71 kronor och 12,80, beroende på om år 1956, 1957, 1958 
eller 1959 väljs. Priserna har hämtats från Campingboken, 1956, Campingboken 1957–58 och 
Supplement till Campingboken, 1959. Dagens penningvärde har hämtats från SCB:s prisom-
räknare, tillgänglig online: www.scb.se välj Prisomräknaren [2016-07-31].  
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Pensionat och hotell 
Pensionatslivet har sina rötter i en tidigare bad- och kurortskultur. Under 
1800-talet hade borgerskapet druckit och badat vid landets brunns- och kur-
orter.148 Under den period som studeras här levde bad- och kurortskulturen 
inte kvar i nämnvärd utsträckning annat än att sommargäster vistades på 
pensionat.149  

Eventuellt kan pensionatsvistelserna ha expanderat under 1930-talet,150 
men för hela undersökningsperioden sammantaget ger de intryck av att ha 
stagnerat. Antalet pensionat ökade visserligen något mellan år 1931 och 
1951, enligt de företagsräkningar som gjordes, men antalet personer som 
pensionaten sysselsatte minskade (se tabell 4.3). Antingen effektiviserades 
pensionaten eller så blev de mindre, det vill säga de tog in färre gäster och 
sysselsatte färre.151 I de hotell- och pensionatsförteckningar STF gav ut under 
perioden minskade antalet förtecknade pensionat.152 Ekonomiska förhållan-

                                                      
148 Idéhistorikern Elisabeth Mansén pekar ut borgerligheten som den stora gruppen gäster vid 
de svenska brunns- och kurorterna under 1800-talet, Mansén, 2001, s. 48 och s. 66. 
149 På några av de ställen som listades i STF:s förteckning över hotell- och pensionat, vilken 
för övrigt hette Vilo- och kurorter fram till och med år 1938, fanns läkare och medicinsk 
behandling fortfarande att tillgå, se Vilo- och kurorter i Sverige, 1938, samt Hotell & pensio-
nat i Sverige, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953 och 1956. 
150 Allwood och Ranemark, 1943, s. 232, kallar i sin undersökning tiden f.o.m. 1936 för ”Me-
delbys nya pensionatsera”, då två nya pensionat anlades, ett 1936 och ett 1940. 
151 1931 års företagsräkning verkställd av Kommerskollegium, s. 112–113 och s. 166–167 
1951 års företagsräkning, s. 158–161. I företagsräkningarna lades ett stort arbete ned på att 
verkligen få med alla företag, men just pensionaten var svåra att räkna. Flera syns därför 
förmodligen inte i statistiken, antingen för att de var för små, endast säsongsöppna och/eller 
drevs som bisyssla. Detta gäller både år 1931 och 1951. Under perioden ökade hotellen, sett 
till både antal och antal anställda, vilket även det syns i företagsräkningarna, men hotellens 
kundkrets var förmodligen inte främst bestående av svenska semesterfirare. Det tyder deras 
placering och inriktning på. Hotellen låg ofta i städerna, de var öppna året runt, och riktade sig 
i högre grad till affärsresenärer och utlandsturister än till semesterfirare, enligt vad som går att 
se i Vilo- och kurorter i Sverige, 1938, samt Hotell & pensionat i Sverige, 1941, 1944, 1947, 
1950, 1953 och 1956. Även Reso:s hotellstatistik tyder på samma sak. En stor del av Resoho-
tellens gäster kom från utlandet. Utlandsgästernas andel av det totala gästantalet var olika stor 
för olika hotell, men brukade under 1950-talet, då Reso skaffat hotell, för Stockholmshotel-
lens del ligga någonstans mellan 45 och 75 procent. Reso:s Malmöhotell hade i slutet av 
1950-talet en andel utlandsturister som låg mellan 14 och 19 procent. Bland övriga gäster 
återfanns sannolikt en stor del svenska affärsresenärer. Se Verksamhetsberättelse, 1949–1959, 
RR, ARAB. 
152 Detta gäller med undantag för mitten 1950-talet, då antalet ökade något igen. Allra flest 
var de förtecknade pensionaten i början av perioden, 1 092 stycken år 1937. Fram till och med 
början av 1950-talet minskade de sedan kontinuerligt. År 1952, då lägsta noteringen nåddes, 
var antalet nere på 917. År 1955 var de 961 stycken. Se Vilo- och kurorter i Sverige, 1938, 
samt Hotell & pensionat i Sverige, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953 och 1956. Sannolikt behöv-
de pensionatet anmäla sina uppgifter till STF för att de skulle komma med i förteckningen. 
Det tyder de detaljerade uppgifterna i förteckningarna på. Som kommer visas längre fram, i 
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den hade betydelse för utvecklingen. Att bo på pensionat blev relativt sett 
dyrare med tiden. Att priset på privat service, framförallt inom hotell- restau-
rangverksamhet, steg under perioden, visar ekonom-historikern Lennart 
Schön.153 Med tanke på vad vi vet om det minskade antalet sysselsatta på 
pensionaten under perioden kan vi misstänka att pensionaten försökte effek-
tivisera verksamheten så gott det gick. 

 

Tabell 4.3. Antal pensionat och antalet sysselsatta på pensionaten 1931 och 1951 
 1931 1951 
Pensionat och inackorderingsrörelse, antal 1 943 2 121 
Pensionat och inackorderingsrörelse, antal sysselsatta 5 751 4 997 

Källa: 1931 års företagsräkning verkställd av Kommerskollegium, s. 112–113 och s. 
166–167 samt 1951 års företagsräkning, s. 158–161. 

 
Sannolikt handlade det om en mindre grupp semesterfirare som bodde på 
pensionat. Enligt en undersökning på stränderna i Tylösand och Frösakulls-
området intill Halmstad år 1957 utgjorde hotell- och pensionatsgäster mindre 
än fem procent av badgästerna.154 Samtidigt måste påpekas att pensionaten 
kan ha varit lika många eller fler än till exempel vandrarhem, semesterhem 
och andra boenden som drevs i föreningars regi. De var alltså inte på något 
sätt obetydliga. I en artikel av Lisa Stenberger 1949 uppskattas det totala 
antalet bäddar per natt (inklusive hotellen) i Sverige till runt 85 000. De fles-
ta av dessa, cirka 70 000, fanns i privat regi, det vill säga hotell och pensio-
nat. I denna statistik går det dock inte att skilja pensionaten från hotellen. 
Övriga 15 000 bäddar återfanns i semesterhem, vandrarhem och Reso:s bo-
enden – mer om sådana föreningsdrivna semesterboenden längre fram.155  

Engagerade föreningar 
Ett fritidsintresse hade växt sig starkare under 1930-talet. Utställningen Fri-
tiden är ett exempel på det växande intresset för semester och annan fritid. 
Utställningen hölls i Ystad och pågick under sommaren 1936. På utställning-
en visades bland annat reselivet, sport, rekreation, camping samt livet i fri-
tidshus upp. Enligt Gustaf Näsström, som var delaktig i skapandet av utställ-
ningen fick den uppmärksamhet både i svensk och övrig nordisk press samt 

                                                                                                                             
kapitel 9, minskade också antalet pensionatsannonser i veckotidningarna Husmodern och 
Lektyr under perioden.  
153 Schön, 2001, s. 29. 
154 Av de 20 000 människor som vistades på området någon gång mellan kl.8 och 18 på da-
gen, söndagen den 7 och söndagen den 14 juli år 1957, Finnveden, 1958, s. 215.  
155 Stenberger, 1949, s. 110. 
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även i press i England och USA.156 Som Pihl Atmer påpekar visar det faktum 
att utställningen hölls, att fritiden blivit en samhällsfråga, och friluftslivet en 
folkrörelse för alla samhällsklasser.157 

På utställningen fanns dessutom en avdelning som behandlade husmöd-
rars avsaknad av ledig tid, ett ämne som även debatterats i riksdagen. Frågan 
engagerade flera föreningar. Avdelningen hade utformats av Husmodersför-
bundet, Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Svenska landsbygdens 
kvinnoförbund. De två senare organisationerna var, som snart ska visas, 
mycket drivande i frågan om husmoderssemester, och drev själva husmo-
derssemesterhem.158  

Föreningar hade som störst betydelse i semesterlivet den tid som under-
söks i avhandlingen. Det föreningsstyrda semestrandet expanderade från och 
med 1930-talet. Då startade Reso och många av semesterhemsföreningarna. 
STF fanns sedan tidigare, men kom under 1930-talet att rikta sig mot en 
bredare målgrupp än tidigare. Under 1940- och 1950-talet var föreningarna 
som mest aktiva. Från och med 1960-talet inleddes en minskning av det fö-
reningsorganiserade semestrandet. Det försvann dock inte helt. Än idag är 
det till exempel möjligt att använda sig av STF:s tjänster. Föreningarna kun-
de ha lite olika drivkrafter, men hos alla fanns en strävan att tillhandahålla 
lågkostnadsalternativ, som billiga resor och billigt boende. Det fick sannolikt 
till resultat att fler kunde resa bort än vad som annars skulle varit möjligt. 

I det följande ska de viktigaste föreningarna, STF, Reso och de föreningar 
vars syfte var att finansiera och driva semesterhem, beskrivas närmare. Även 
andra föreningar, till exempel sådana som ville främja bilåkning, cykling 
eller husvagnsanvändning, som Kungliga Automobil Klubben (KAK), Cy-
kelfrämjandet och Caravan Club of Sweden, kan förstås också ha haft bety-
delse för semesterfirandet, men de hade inte en så tydlig inriktning mot just 
semester.159 Dessutom fanns barnkolonier och feriehem, men inte heller des-
sa hade en så tydlig semesteranknytning och kommer därför inte tas upp här. 
Dessa föreningars ambition var att ge barnomsorg i miljö på skolloven, då 
föräldrarna arbetade och inte hade möjlighet att ta hand om sina barn.160 Det 

                                                      
156 Näsström, 1961, s. 46–52.  
157 Pihl Atmer, 1998, s. 309. En mer ingående analys av fritidsutställningen, just som ett sätt 
att uppmärksamma och skapa diskussion kring fritiden som en allmän angelägenhet, ges i 
Tistedt, 2013, särskilt s. 153–240. 
158 Eskilsson, 1995, s. 16–29. I stort samma beskrivning av fritidsutställningen som i redan 
nämnda artikel ger Eskilsson i en artikel publicerad i Historisk tidskrift, 2000:a, s. 29–53. 
159 Se Sehlin, 1998, s. 188, om KAK; Svenskt föreningslexikon, 1951, s. 63, om Cykelfräm-
jandet samt Folkrörelse- & Föreningsguiden, 1993, s. 239 om Caravan Club. 
160 Om den stora koloniföreningen Barnens dags tidiga verksamhet har ekonom-historikern 
Solveig Hollari, 2000, skrivit. Feriehemsverksamheten, där barnen fick vistas i privata famil-
jer på landet var aldrig lika stor som koloniverksamheten, men ändå omfattande, se Zackris-
son, 2002, s. 1–26. 
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kan nämnas att ingen informant ansåg vistelse på barnkoloni eller feriehem 
vara en form av semester, se vidare nästa kapitel.  

Här kan även nämnas Skid- och friluftsfrämjandet. Vid starten 1892 såg 
föreningen som sin främsta uppgift att ordna skidtävlingar. Med tiden ut-
vecklades föreningen till att vilja främja ett bredare friluftsliv.161 Breddning-
en i inriktning hade börjat redan under 1920-talet. Bland annat införskaffade 
föreningen då fjällstationer. År 1933 startades en resebyrå och föreningen 
började anordna gruppresor till fjällen.162 Föreningen företog vissa likheter 
med STF, som strax ska beskrivas utförligare. Föreningen hade dock inte 
lika tydlig inriktning mot semesterfirare som STF, där särskilt vandrarhems-
verksamheten var anpassad till de nya semesterfirarna. Något motsvarande 
går inte att hitta hos Skid- och friluftsfrämjandet. Dess betydelse på semes-
terområdet blev därför inte lika stor. 

STF 
STF var, som påpekats, verksam sedan tidigare (startår 1885). Föreningen 
såg som sin uppgift att sprida kunskap om Sveriges natur och kultur samt att 
underlätta turism till mer otillgängliga trakter av landet, bland annat genom 
byggande och underhåll av fjällstationer och vandringsleder.163 Från att mest 
ha varit en förening för män tillhöriga medel- och överklassen breddades 
föreningen på 1930-talet och började i högre utsträckning också rikta sig till 
kvinnor, ungdomar och män i alla samhällsklasser.  

1930-talets förändrade inriktning tog sig enligt idéhistorikern Lena Es-
kilsson, som studerat STF närmare, bland annat uttryck i en satsning på sko-
lan med reseprogram för skolungdomen, en färdfond för ungdomar och 
andra mindre bemedlade, drift av vandrarhem (med startår 1933), organise-
ring av gruppresor, sommarhem, tåghem, semesterhem samt en allt mer om-
fattande publikationsverksamhet.164 Publikationsverksamheten innebar bland 
annat att handboken Tolv dagars semester gavs ut från och med 1939.165 
Andra exempel på publikationsverksamheten är utgivningen av tältplatsför-
teckningar och kartservice till cyklister.166 

Den förändrade inriktningen innebar inte någon helomvändning. Parallellt 
med synsättet att alla kunde vara turister och resmålen lättillgängliga levde 
ett mer exklusivt ideal kvar hos STF, enligt vad Eskilsson visar. Idealet var 
en välsituerad man som utforskade svårtillgängliga fjälltrakter.167 STF:s med-
lemskår hade under perioden fått en bredare sammansättning än tidigare, 
                                                      
161 Sandell och Sörlin, 2000, s. 27–28.  
162 Rantalo, 2000, s. 139. 
163 Eskilsson, 1996, s. 257–282. Se även Sehlin, 1998, s. 56–57 och s. 149 om STF:s uppgift. 
164 Eskilsson, 1996, s. 257–282. 
165 Tolv dagars semester, 1939. 
166 Eskilsson, 1996, s. 257–282, och Sehlin, 1998, s. 182 och s. 190. 
167 Eskilsson, 1996, s. 257–282, och Sehlin, 1998, s. 200–229. 
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men medelklassen var fortfarande den dominerande medlemskategorin år 
1959 och utgjorde då 62 procent av medlemskåren, visar Halvar Sehlin, his-
toriker med egna rötter i föreningen. Arbetarna hade blivit fler, men de var 
fortfarande den minsta gruppen i antal räknat, 17 procent av medlemmarna 
var arbetare. Det översta samhällskiktet utgjorde 21 procent. I början på 
1930-talet var föreningen fortfarande mansdominerad, 70 procent av med-
lemmarna var män och 30 procent kvinnor. Vad som senare hände med 
könsfördelningen bland medlemmarna finns inga uppgifter om.168 

Efter en genomgång av föreningens egen medlems- och besöksstatistik 
kan det konstateras att antalet medlemmar uppgick till i medeltal 175 000 
personer med en liten topp de tidiga krigsåren samt en lite större topp kring 
mitten av 1950-talet. Det innebär att ungefär 2,6 procent av befolkningen var 
medlemmar i STF.169 Det ökande medlemsantalet under krigsåren berodde 
förmodligen på ett ökande intresse för inhemsk turism, då det inte var möj-
ligt att åka utomlands. Under 1950-talet, då ekonomin och köpkraften växte 
särskilt starkt ökade också medlemsantalet.  

Föreningens anläggningar var i genomsnitt lite fler än 350 stycken under 
perioden. Det går inte att beräkna exakt antal, då STF:s statistik för de senare 
åren inte är helt fullständig. Vandrarhemmen utgjorde majoriteten av an-
läggningarna, runt 270 stycken. Den stora expansionen av vandrarhem hade 
skett under 1930-talet. Under perioden förändrades inte vandrarhemmens 
antal särskilt mycket, med undantag för krigsåren, då flera vandrarhem hölls 
stängda. Vandrarhemmet var en enkel och billig form av logi. Avgiften var 
50 öre per natt för turistföreningens medlemmar år 1938, vilket motsvarar 14 
kronor i 2015 års penningvärde. Övriga anläggningar var turiststationer, 
fjällstugor, fjällkåtor, raststugor, sommar- och semesterhem.170  

Antalet övernattningar var mer konjunkturkänsligt och förändrades mer 
än antalet anläggningar eller antalet medlemmar under perioden, vilket inte 
är förvånande. Då det gäller anläggningarna handlar det om en infrastruktur 
där förändringar sker på längre sikt. Angående medlemskapet var det möjligt 
att vara medlem i STF utan att för den skull övernatta på någon av förening-
ens anläggningar. Sannolikt fanns de som var medlemmar över en längre 
period och utnyttjade anläggningarna ibland, men inte varje år.  

Antalet övernattningar uppgick till i medeltal 356 000 per år. Under 
krigsåren var antalet som lägst. STF hade, beroende på olika restriktioner 
kriget medförde och som redan uppmärksammats, problem med att hålla en 
                                                      
168 Sehlin, 1998, s. 75–77 och s. 102–105, redogör för STF:s medlemskår utifrån STF-statistik 
och en Sifo-undersökning. 
169 Den följande redovisningen av antalet medlemmar samt antalet anläggningar och övernatt-
ningar bygger på statistik som publicerats i föreningens egna årsböcker. I bilaga 7 presenteras 
en tabell över uppgifterna samt ges källhänvisningar. 
170 Prisuppgift är hämtad från Svenska turistföreningens årsskrift 1939, s. 365. Omräkning till 
2015 års pris har gjorts med hjälp av SCB:s Prisomräknare, tillgänglig online: www.scb.se 
Välj Prisomräknaren [2016-08-03].  
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del anläggningar öppna. År 1940 nåddes periodens lägsta siffra, 168 000 
övernattningar. Under 1950-talet, med en starkare ekonomi och ökad köp-
kraft skedde mellan 400 000 och 500 000 övernattningar på föreningens 
anläggningar varje år. År 1956 nåddes periodens högsta siffra med 505 000 
övernattningar.  

Reso 
En organisation skapad i syfte att ta sig an de nya semesterfirarna ur arbetar-
klassen var Reso, Folkrörelsernas rese- och semesterorganisation. Organisa-
tionen bildades år 1937 med anledning av semesterlagens snara införande. 
Syftet var att skapa billiga rese- och semestermöjligheter främst för arbetar-
klassen.171 Liknande organisationer bildades också i andra europeiska länder 
vid samma tid.172 Reso:s verksamhet expanderade snabbt, och den var som 
mest omfattande under den period som studeras här. På 1960-talet inleddes 
en avmattning i verksamheten som även den gick rätt snabbt. Reso togs helt 
över av KF årsskiftet 1976/1977, vilket innebar slutet för organisationen som 
den dittills hade sett ut, med dess dåvarande syfte att skapa billiga semester-
möjligheter för arbetarna. Reso fortsatte dock att leva kvar som en resebyrå 
bland andra.173  

Reso inledde sin bana som semesterförening med att anordna billiga säll-
skapsresor. Det mest spektakulära inslaget i den tidiga reseverksamheten var 
resor till världsutställningens Paris, vilka anordnades startåret 1937 och som 
1 732 personer deltog i. Också inom landet och till de nordiska länderna 
arrangerades resor. Dessutom öppnades en auktoriserad resebyrå i Stock-
holm, vilken sålde både egna och andras resor, för både privata arrangörer 
och föreningar, som till exempel STF och Skid- och friluftsfrämjandet samt 

                                                      
171 VB 1937, RR, ARAB. Den grundläggande undersökningen då det gäller Reso är ekonom-
historikern Carina Gråbackes studie av Reso, 2008. Studien analyserar Reso ur ett företags-
perspektiv, bland annat dess ekonomiska struktur och ekonomiska problem, och där ges fylli-
ga beskrivningar av Resos verksamhet under den aktuella tiden. Sture Kelmeling, själv lokalt 
aktivt i Reso och från och med år 1944 verksam som ombudsman i organisationen, berättar 
minnen och ger sin syn på organisationen och dess utveckling i Resominnen. Rörande Reso:s 
start, se Kelmeling, 1985, s. 17–25. 
172 Som exempel kan nämnas att i Finland bildades Arbetarnas reseförbund 1938 och Folkets 
resebyrå 1939, enligt Koskiranta, 1995, s. 16–17. I samma artikel refereras också till arbetar-
reseföreningar i Norge och Danmark. I England fanns WTA (Workers’ Travel Association), 
en organisation som bildats på 1920-talet i syfte att skapa möjligheter för arbetare att resa 
över nationsgränserna för att kunna möta och lära känna varandra. Från och med senare delen 
av 1930-talet blev organisationen aktiv i att försöka tillgodose semesterfirande arbetares 
behov av boende och resor, Barton, 2011 [2005], s. 153–163. Gällande organisationer i Frank-
rike, se Furlough, 1998, s. 255–257. Se även Gråbacke, 2004, s. 25–54, gällande organisatio-
ner liknande Reso i andra länder. 
173 I Kelmeling, 1985, s. 194–207, redogörs för Reso:s slut. 
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boende och tågbiljetter.174 Föreningen skapade också, via en överenskom-
melse med Postsparbanken, möjlighet att kunna spara till resorna i en semes-
tersparbok.175  

Relativt snart ändrades inriktningen. Krigsutbrottet hindrade fortsatta ut-
rikesresor och Reso koncentrerade sig istället på att öppna semesteranlägg-
ningar i landet. Det gjorde man genom att köpa eller arrendera redan befint-
liga anläggningar på traditionella semesterorter. Första köpet var anlägg-
ningen Hovenäset i Bohuslän, som öppnades i Reso:s regi i juni 1939.176 
Semesteranläggningsverksamheten växte. Den nådde en topp i början av 
1950-talet och fortsatte vara omfattande hela 1950-talet. Enligt statistik i 
Reso:s verksamhetsberättelser uppgick antalet anläggningar till 3 stycken år 
1940. Vid mitten av 1940-talet uppgick de till 11 och år 1950 till 16 stycken. 
Under 1950-talet uppgick antalet anläggningar till ungefär 16 stycken, möj-
ligen ibland lite lägre, som lägst 13 stycken.177  

Från första året, 1939, ges inga siffror gällande antalet övernattningar på 
anläggningarna, däremot från 1940. Antalet övernattningar ökade stadigt 
från 1940, då det låg på drygt 21 000 övernattningar, till och med 1951, då 
det nådde en topp med 189 000. Siffran fortsatte att vara relativt hög hela 
1950-talet. 1959 uppgick antalet övernattningar till drygt 177 000.178 Priset 
måste betraktas som lågt. En helpension på Resos semesteranläggning Ho-
venäset kostade 1,50 kronor per dag åren 1942–1945. (1,50 år 1945 motsva-
rar i 2015 års pris ungefär 29 kr.) År 1946 höjdes priset till 1,75 per gäst och 

                                                      
174 VB 1937, s. 6–7, 1938, s. 5–6 och 1939, s. 5, RR, ARAB. Gällande resebyråverksamheten 
se uppgifter i VB 1937, s. 11, 1938, s. 5–6, 1940, s. 5 och 1942, s. 5, RR, ARAB. 
175 VB 1937, s. 11, RR, ARAB. 
176 Efter en sammanslagning 1941 mellan det första Reso, som bildats 1937 och kallades 
Folkrörelsernas Reseorganisation, och Folkrörelsernas semesterförening, som startats inte 
långt efter, bildades Reso, med syfte både att bedriva billig reseverksamhet och driva billiga 
semesteranläggningar. Efter sammanslagningen fick organisationen namnet Folkrörelsernas 
rese- och semesterorganisation, Reso, VB 1941, s. 1–2. Se även Kelmeling, 1985, s. 36–38 
och s. 66–68. Köpet av Hovenäset redovisas i VB 1939, s. 2, RR, ARAB. Om krigets hind-
rande verkan, se VB 1939, s. 7, 1940, s. 1, 1941, s. 7 och 1945, s. 4, RR, ARAB. Reso hade 
också hotellverksamhet, men den kommer jag inte gå närmare in på här, eftersom den använ-
des i så liten utsträckning av de svenska semesterfirarna. Hotellens beläggning studerades av 
Reso självt och man fann att andelen utländska gäster var hög. Det var inte ovanligt att de 
utländska gästerna utgjorde uppemot hälften av besökarna eller mer, se VB 1952, s. 14, 1953, 
s. 9–15, 1954, s. 8, 1955, s. 7–8, 1956, s. 7–8, 1957, s. 9, 1958, s. 9–10 och 1959, s. 8, RR, 
ARAB. Ytterligare ett sidospår, vilket inte heller kommer att studeras var den konferens- och 
evenemangsverksamhet Reso ägnade sig åt. 
177 Anläggningarna var både egna och arrenderade, som drevs i Reso:s regi. På grund av 
otydlig redovisning i verksamhetsberättelserna går det inte att säga exakt hur många anlägg-
ningarna var under 1950-talet. Se vidare bilaga 6. 
178 Bilaga 6. 
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dag, vilket i 2015 års pris motsvarar cirka 34 kronor.179 På en del av anlägg-
ningarna bedrevs från och med år 1947 husmoderssemesterverksamhet före 
och efter högsäsongen. År 1947 utnyttjade 339 husmödrar denna möjlighet. 
Sedan steg besökssiffrorna för att under andra halvan av 1950-talet ligga på 
mellan 2 100 och 2 500 gästande husmödrar årligen.180 

Under 1950-talet startade också Reso något som kallades bygdesemester. 
Det rörde sig om vistelse i hyrd lägenhet eller stuga, vilka redan fanns i byg-
den och som för tillfället stod tomma. Det var en enklare och billigare se-
mesterform än både anläggningarna och resorna och den blev snabbt popu-
lär. De tre sista åren, 1957–1959, redovisade bygdesemestern avsevärt fler 
gästnätter än semesteranläggningarna. Antalet gästnätter uppgick då i snitt 
till närmare 264 500 per år.181  

Som tidigare berättats började Reso med att anordna resor. Men under 
1940-talet var reseverksamheten mycket liten. Enligt Reso:s verksamhetsbe-
rättelse 1945 utgjorde stränga valutabestämmelser ett hinder för en mer om-
fattande utlandsverksamhet. Det ansågs dessutom vara ett dåligt försörj-
ningsläge i Europa och dålig tillgång på trafikmedel.182 Inom Reso fanns ett 
intresse av att få igång reseverksamheten, gärna utomlands, och vid mitten 
av 1950-talet startade den så smått. År 1956 anordnades resor till så olika 
resmål som Sovjet, Nordtyskland och Italien. De två senare, men inte den 
förra, var utpräglade badresor. Hela reseverksamheten, både inrikes- och 
utrikesresor samlade runt 7 500 deltagare per år under andra halvan av 1950-
talet.183  

Föreningen hade hela tiden hållit kvar sin resebyråverksamhet. Denna 
växte och år 1959 fanns ungefär 20 auktoriserade Reso-resebyråer runt om i 
landet, som förmedlade både egna och andras resor.184 Försäljningen av 
                                                      
179 Prisuppgift i VB 1946, s. 14, RR, ARAB. Omräkning till 2015 års pris har gjorts med hjälp 
av SCB:s Prisomräknare, tillgänglig online: www.scb.se Välj Prisomräknaren [2016-08-
03]. 
180 Antal husmödrar som besökte Reso:s husmoderssemester: 339 år 1947, 879 år 1948, 695 
år 1949, 1 442 år 1950, 1 629 år 1951, 1 885 år 1952, 1 916 år 1953, 2 073 år 1954, 2 537 år 
1955, 2 183 år 1956, 2 327 år 1957, 2 255 år 1958 och 2 389 år 1959, VB 1948, s. 7, 1949, s. 
8, 1950, s. 10, 1951, s. 11, 1952, s. 14, 1956, s. 13, 1957, s. 15, 1958, s. 16, och 1959, s. 14, 
RR, ARAB. Husmödrarnas övernattningar är inräknade i det totala antalet övernattningar på 
anläggningarna. 
181 Bilaga 6. Om bygdesemestern skriver Kelmeling mer utförligt, 1985, s. 92–99. 
182 VB 1945, s. 4, RR, ARAB. 
183 VB 1947, s. 7, 1948, s. 8, 1949, s. 9–10, 1950, s. 12–13, 1952, s. 16–17, 1953, s. 17, 1954, 
s. 14, 1955, s. 15, 1956, s. 13, 1957, s. 15, 1958, s. 16 och 1959, s. 14, RR, ARAB. I 1958 års 
verksamhetsberättelse diskuterades vad föreningen själv ansåg vara en låg anslutning till 
sällskapsresorna. Det berodde, antogs det i verksamhetsberättelsen, på att Reso inte använde 
sig av charterflyg till sällskapsresorna, se VB 1958, s. 20, RR, ARAB. Resebyrå- och säll-
skapsreseverksamheten fortsatte Reso med fram till KF:s övertagande kring 1976/1977 enligt 
Kelmeling, 1985, s. 104–115 och s. 147. 
184 Uppgifter gällande resebyråverksamheten, dess start och tillväxt, ges i VB 1937, s. 11; 
1938, s. 5–6; 1940, s. 5; 1943, s. 6; 1944, s. 7–9; 1945, s. 10; 1946, s. 10–11; 1947, s. 7; 1948, 
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andras resor ser ut att ha kunnat vara ekonomiskt betydelsefull. Enligt en 
historik över Reso:s Helsingborgsavdelning skriver dåvarande chefen för 
resebyrån i Helsingborg att försäljningen av andras resor utgjorde en bety-
dande del av byråns omsättning.185 År 1957 började också Reso lägga upp 
planerna för en semesterby i Italien och år 1960 kunde man inviga anlägg-
ningen Riva del Sole.186 Ytterligare en anläggning uppfördes i Italien efter 
den tid som studeras, 1968. Efter det vare sig köpte eller byggde Reso fler 
semesteranläggningar i Sverige eller utomlands.187 

Hos Reso går det tydligt att se samma klassutjämnande ambition som 
återfanns i argumentationen för införandet av semesterlagen år 1938. Där 
fanns en strävan efter att arbetare nu skulle få tillgång till sådant tjänstemän 
och övre skikt redan hade. Reso tillhandahöll sådana semesterformer som 
tidigare främst utnyttjats av tjänstemän och företagare. Anläggningarna ar-
renderades eller köptes på sådana platser där det redan fanns en etablerad 
turismverksamhet, främst i kusttrakterna, men också i fjällen.188  

Att anläggningarna låg på traditionella semesterorter såg föreningen som 
positivt. Om köpet av hotell Elfversson i Mölle sägs till exempel i verksam-
hetsberättelsen: ”Meningen var att under sommaren fortsätta den verksamhet 
som tidigare bedrivits vid detta gamla och välkända turisthotell.”189 Om 
Hedmans hotell (för vintersport) sades det: ”Under hösten 1945 slutfördes 
förhandlingarna om inköp av ett av Norrlands största och mest välkända 
turisthotell […]”190 och om arrendet av Ystads Saltsjöbad: ”Denna är en av 
landets mest kända turistanläggningar och kommer säkert att bli ett uppskat-
tat resmål.”191 Man skulle kunna säga att Reso på det här sättet bedrev kon-
kret utjämningspolitik, genom att rikta sig till arbetare med ekonomiskt 
överkomliga erbjudanden om vistelse på anläggningar, som tidigare haft en 
mer exklusiv inriktning.  

Det går inte att räkna medlemsantal i Reso på samma sätt som STF. Till 
att börja med kunde man inte ens teckna enskilt medlemskap i föreningen. 
Från och med 1942 gick det. Men man behövde inte vara medlem i Reso för 
                                                                                                                             
s. 7; 1949, s. 9, 1951, s. 14, 1952, s. 18; 1953, s. 17–18; 1954, s. 15; 1955, s. 17, 1956, s. 9 
och s. 15; 1957, s. 11 och s. 17; 1958, s. 12–13 och s. 18 samt 1959, s. 10–11 och s. 15, RR, 
ARAB. Redovisningen är inte helt konsistent över åren. Att resebyråverksamheten var bety-
dande är dock klart. 
185 Jarmo, 1984, s. 22. 
186 VB 1956, s. 13; 1957, s. 17–18; 1958, s. 18 och 1959, s. 15, RR, ARAB samt Kelmeling, 
1985, s. 86. 
187 Kelmeling, 1985, s. 88. 
188 Exempelvis köptes pensionat på Västkusten, på Nordkoster och ett semesterhotell i Mölle 
enligt VB 1942, s. 4, 1944, s. 6 och 1945, s. 7–8, RR, ARAB. För att kunna bedriva vin-
tersportverksamhet arrenderades Turisthotellet Insjön. Senare köptes Hedmans hotell i 
Hålland i Norrland. Se VB 1941, s. 7 och 1945, s. 8, RR, ARAB. 
189 VB 1945, s. 8, RR, ARAB. 
190 VB 1945, s. 8, RR, ARAB. 
191 VB 1952, s. 14, RR, ARAB. 
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att åka med på de anordnade resorna eller vistas på föreningens semesteran-
läggningar. Medlemskapet gällde istället lokal fritidsverksamhet. Medlem-
marna skulle, var tanken, bilda Resoklubbar där de träffades och gjorde sa-
ker tillsammans på fritiden. Det är alltså inte helt relevant att titta på med-
lemsantalet, men det kan ändå ge en liten fingervisning om storleken på 
verksamheten. År 1943 registrerade föreningen 14 264 medlemmar (0,2 
procent av Sveriges befolkning samma år). Medlemsantalet växte. År 1950 
hade föreningen 35 951 medlemmar (0,5 procent av befolkningen) och år 
1959 76 363 medlemmar (1 procent av befolkningen).192 Som störst var 
klubbverksamheten i början av 1960-talet. Den minskade sedan mycket 
snabbt och upphörde så snart som år 1964.193 Som jämförelse kan nämnas att 
STF:s medlemmar, vilket visades i föregående avsnitt, utgjorde i medeltal 
2,6 procent under perioden. 

Semesterhemsrörelsen 
Från och med 1930-talet växte också semesterhemsrörelsen. Semesterhem-
met var i praktiken en eller flera föreningsägda stugor där medlemmarna 
kunde vistas på sin semester. De två vanligaste typerna av semesterhem var 
sådana som hade inriktning mot en yrkesgrupp respektive sådana som hade 
inriktning mot husmödrar, husmoderssemesterhem. Husmoderssemester-
hemmen hade, till skillnad mot de yrkesinriktade semesterhemmen, personal 
på plats och ett organiserat program.  

Ingen studie har gjorts av semesterhemsrörelsen på ett mer övergripande 
plan. Även om spridda nedslag har gjorts, särskilt då det gäller husmoders-
semesterhemmen, är semesterhemsrörelsen inte särskilt väl undersökt och 
det finns därför inga säkra uppgifter om dess omfattning och hur många per-
soner den kan ha berört. Med relativt stor säkerhet går det ändå att säga att 
semesterhemsrörelsen var som mest omfattande just den period som under-
söks här.  

Gällande husmoderssemesterhemmen pekar flera uppgifter på att denna 
framförallt startade under 1930-talet, växte och var relativt omfattande under 
1940- och 1950-talet samt kom att avvecklas under 1960-talet.194 För både 

                                                      
192 VB 1942, s. 6–7, 1943, s. 7, 1950, s. 15–16 och 1959, s. 11, RR, ARAB. Gällande klub-
barnas verksamhet se också VB 1944, s. 10, 1946, s. 13, 1949, s. 12, 1954, s. 16, 1956, s. 9–
10 och 1957, s. 11, RR, ARAB. Uppgifter om befolkningens storlek för aktuellt år har häm-
tats från Historisk statistik för Sverige. Del 1, tabell 4, s. 47–48. 
193 Uppgift om klubbverksamheten på 1960-talet har tagits från Kelmeling, 1985, s. 130. 
194 Se, Andersson, 1949, om uppstarten av socialdemokratiskt styrda husmoderssemesterhem 
under 1930- och 1940-talet samt Larsson, 1985, s. 69–74, och Elgström, 1985, s. 150 och 
s. 154–156 om Svenska Landsbygdens Kvinnoförbunds husmoderssemesterhemsverksamhet. 
Eskilsson skriver om semesterhem i Eskilsson, 2002, s. 176–195. I en samtida artikel, Sten-
berger, 1949, s. 110, uppskattades antalet husmoderssemesterhem i slutet av 1940-talet till 
170 stycken. Enligt en undersökning som gjordes i slutet av 1950-talet, och som Gråbacke, 
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husmoderssemesterhem och yrkessammanslutningars semesterhem finns 
dessutom ett antal föreningsarkiv registrerade i Nationella arkivdatabasen, 
och gällande de semesterhemsföreningar där start- och/eller slutår ges syns 
att de flesta startade någon gång under 1930- och 1940-talet samt att en av-
vecklingsvåg inleddes under 1960-talet, vilken sedan fortsatte under 1970- 
och 1980-talet.195 Ungefär samma bild ges alltså där. 

Semesterhemsrörelsen var i mångt och mycket en gräsrotsrörelse. Det 
krävdes ideellt engagemang för att semesterhemmet skulle bli verklighet. Ett 
sätt att finansiera inköp av hemmet var att personer och/eller organisationer 
köpte andelar i hemmet. Andra sätt kunde vara att ordna insamlingar och 
lotterier. Även annat ideellt arbete kunde krävas.196 Svenska Röda korsföre-
ningen Mors Blomma samlade in pengar genom försäljning av Mors Blom-
ma kring mors dag varje år och gav stöd till semesterhemsvistelser för hus-
mödrar från och med år 1940.197  

Då det gällde de yrkesinriktade semesterhemmen hände det att arbetsgiva-
ren hjälpte till, antingen genom direkt ekonomiskt bidrag eller genom lån.198 

                                                                                                                             
2008, s. 115, refererar till var gästerna på husmoderssemesterhemmen som flest i början i 
början av 1950-talet. Enligt denna undersökning fanns då 185 godkända husmoderssemester-
hem. Enligt medie- och kommunikationsforskare Eva Ekstrand, var husmoderssemesterhem-
men som flest omkring år 1950. Då var de ungefär 200. Se Ekstrand, 2001, (otryckt text, 
sidnummer ges inte). I en undersökning av vilka bidrag landstingets husmoderssemester-
nämnd i Gävleborgs län fördelade visar Ekstrand att relativt få ansökningar från husmödrar 
kom in år 1946. Till året därpå hade antalet ökat mycket kraftigt. År 1950 var det år då flest 
ansökningar kom in. Efter år 1950 började semesterhemmens antal minska. Antalet gäster 
fortsatte dock öka under längre tid. Huruvida det då rörde sig om gäster som fick ekonomiskt 
stöd för att åka dit eller fullt betalande gäster är dock osäkert, enligt otryckt text av Ekstrand, 
1999, s. 9, s. 11 och s. 13. 
195 Totalt gäller det 48 föreningar där startår och/eller slutår uppges. Det rör sig om 24 hus-
moderssemesterhem, och 24 hem med facklig eller yrkesanknytning. För 47 av föreningarna 
anges startår. Av dessa startade 40 under 1930- och 1940-talet. För färre, endast 24 stycken, 
anges slutår. Av dessa avvecklades 20 under 1960-, 1970-, eller 1980-talet. Se vidare bilaga 8. 
196 Ett flertal exempel ges i semesterhemsföreningars arkivbeskrivningar i Nationella arkivda-
tabasen (NAD), tillgänglig online: https://sok.riksarkivet.se/nad sökord: semesterhem 
[2017-01-21] samt NAD, 1998, tillgänglig på cd-rom, sökord: semesterhem. När socialdemo-
kratiska kvinnoföreningen i Borås köpte sitt semesterhem 1935 hjälpte till exempel medlem-
mar i ungdomsklubben till med att iordningsställa tomten, enligt Arbetarstad i förvandling, 
1998, s. 288–289. 
197 Försäljningen av Mors Blomma gick från 1953 ner, men Mors Blomma fortsatte att säljas 
under hela 1960-talet. Under den tiden kom ansökningarna allt mer att handla om önskemål 
om hjälp i omsorgen om handikappade barn och allt mindre om husmödrars vistelse på se-
mesterhem, enligt en otryckt uppsats av Andersson, 2002, s. 10–18. Exempel på att insam-
lingsmedel från Mors Blomma användes ges också i semesterhemsföreningars arkivbeskriv-
ningar i NAD, tillgänglig online: https://sok.riksarkivet.se/nad sökord: semesterhem 
[2017-01-21] samt NAD, 1998, tillgänglig på cd-rom, sökord: semesterhem.   
198 På cykelföretaget Monark bidrog dess chef med 35 000 kronor till verkstadsklubbens 
inköp av ett semesterhem 1943, enligt en artikel i Varbergsposten samma år: ”Monark 35 år, 
dess chef 60 år”. Varbergsposten 3 april 1943. Ett tack till Malin Tell som uppmärksammade 
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Det förekom även att företag ägde semesterhem för sina anställda.199 Enligt 
Stenberger gällde det cirka 60 större industriföretag. Antalet bäddar i företa-
gens semesterhem uppgick enligt Stenberger till över 3 000, vilket till exem-
pel var mer än antalet bäddar hos Reso vid samma tid.200 

Som tidigare påpekats infördes en lag 1946 som möjliggjorde vistelse på 
semesterhem för husmödrar med små resurser, men som visats i det här av-
snittet hade semesterhemsrörelsen, inklusive husmodersverksamheten startat 
redan tidigare och då på föreningars initiativ. Husmoderssemesterhemmen 
var alltså inte ett resultat av lagstiftningen. De fungerade snarare som en 
påtryckning för att lagen skulle införas.  

Det hade redan tidigare funnits ett politiskt arbete för att husmödrar skulle 
få semester. Svenska landsbygdens kvinnoförbund och Socialdemokratiska 
kvinnoförbundet hade länge drivit frågan. I Socialdemokratiska kvinnoför-
bundet hade frågan i princip funnits med sedan förbundets tillkomst. Social-
demokratiska kvinnoklubbar var aktiva i frågan om semester för arbetarhust-
rur och drev ett flertal husmoderssemesterhem.201 I förbundets tidskrift Mor-
gonbris pågick under 1930-talet en kampanj för husmoderssemesterhem-
mens förverkligande.202  

Även Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund drev husmoderssemester-
hem, då med inriktning mot lantbrukarhustrurna, och var politiskt aktiva i 
frågan om husmoderssemester.203 Det var Svenska Landsbygdens Kvinno-
förbund som tog initiativ till att en motion om husmoderssemester för första 
gången lades fram för riksdagen 1937.204  

Kjell Östberg visar i sin studie av kvinnors politiska arbete efter rösträtts-
reformen att många välfärdsfrågor drevs av kvinnor. Dit räknar han bland 
mycket annat husmoderssemestern. Östberg beskriver också gällande semes-

                                                                                                                             
mig på artikeln! Ytterligare ett exempel gäller personalen på Generalpoststyrelsens bankav-
delning. När dessa ville skaffa sig ett semesterhem beviljade riksdagen ett lån till inköpet 
enligt RT, prop. 1937:45 och skrivelse 1937:20. I propositionen ges fler exempel på personal-
sammanslutningar vid olika verk där syftet var att kunna köpa semesterhem för personalen. 
Exempel på att företaget kunde ge stöd ges också i semesterhemsföreningars arkivbeskriv-
ningar i NAD, tillgänglig online: https://sok.riksarkivet.se/nad sökord: semesterhem 
[2017-01-21] samt NAD, 1998, tillgänglig på cd-rom, sökord: semesterhem.   
199 Enligt en undersökning genomförd av AGA:s revisor 1950 för att se hur andra verkstadsfö-
retag ordnat det med semesterhem hade ASEA och SKF semesterhem för sina anställda, 
medan Separator, L M Ericsson och Atlas Diesel inte hade det. Skrivelse från revisor Arne 
Burgé till direktör Gunnar Dalén 28 sep. 1950, AGA:s centralarkiv, CfN. Tack Kalle West-
berg, som uppmärksammade mig på detta!  
200 Antalet bäddar hos Reso uppskattades till cirka 2 200, enligt Stenberger, 1949, s. 110. 
201 Andersson, 1949. 
202 Ekstrand, 2007, s. 112–122. Se också Hirdman, Yvonne 1992, s. 78–79 om husmodersse-
mesterfrågan och kampanjen i Morgonbris. 
203 Larsson, 1985, s. 69–74 och Åkerman, 1983:b, s. 169–170. 
204 Bondeförbundet drev motionen på initiativ från Svenska landsbygdens kvinnoförbund, se 
RT, mot. FK 1937:184 och mot. AK 1937:388. 
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terhemsrörelsen, både semesterhem som drevs av och för yrkesföreningar 
och sådana som drevs med inriktning mot husmoderssemester, att den fram-
förallt drevs av kvinnor. Han ger exempel på kvinnodominerade yrkesgrup-
per som drev semesterhem som expediter, kontorister och telefonister.205   

Det är tydligt att kvinnor var mycket aktiva i semesterhemsrörelsen. När 
det gäller husmoderssemestern var, så långt det går att se, nästan enbart 
kvinnogrupper aktiva. Men det bör noteras att när det gäller yrkesföreningars 
arbete för semesterhem var också män verksamma och aktiva, samtidigt med 
kvinnorna. Den slutsatsen går att dra med grund i semesterhemsföreningars 
arkiv i Nationella arkivdatabasen. Där listas semesterhemsföreningar för så 
skilda yrkesgrupper som fabriksarbetare, varvsarbetare, typografer, bygg-
nadsarbetare kommunalarbetare, handelsanställda, posttjänstemän och stads-
anställda.206 Sannolikt var ingen av dessa yrkesgrupper kvinnodominerade 
under den här tidsperioden.  Flera av dem var nog snarare mansdominerade. 
Det finns goda skäl att anta att både kvinnor och män var aktiva i semester-
hemsrörelsen då det gäller de yrkesinriktade semesterhemmen.  

Ytterligare en slutsats som kan dras med grund i semesterhemsföreningars 
arkiv i Nationella arkivdatabasen är att både arbetare och tjänstemän inneha-
de semesterhem. Så var det inte avseende husmoderssemesterhemmen. De 
riktades, som vi sett, till kvinnor i arbetarhushåll eller lanthushåll, inte kvin-
nor tillhöriga tjänstemannagruppen. Det har inte gått att finna några som 
helst exempel på att husmödrar ur tjänstemannahushåll vistades på husmo-
derssemesterhem. 

                                                      
205 Östberg, 1997, s. 126, s. 138, s. 197 och s. 199. Ekonom-historikern Lena Sommestad 
analyserar arbetet för husmoderssemester i ett bredare politiskt, historiskt sammanhang. Hon 
ser Svenska landsbygdens kvinnoförbunds arbete för husmoderssemester som ett exempel på 
hur svenska jordbrukarkvinnors kulturella erfarenheter av arbete präglade deras politiska 
engagemang, vilket i sin hade betydelse för hur den svenska välfärdsstaten växte fram och 
utformades. Sommestad, 1995, gällande husmoderssemestern särskilt s. 523–524. 
206 Bilaga 8. 
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5. Informanter på semester 

Informanternas möjligheter att ta ledigt 
Semesterlagstiftningen utgjorde det övergripande juridiska ramverket. Ge-
nom frågelistsvaren går det att få en närmare inblick i hur detta rent konkret 
tog sig uttryck, vilka informanter hade semester?1 Av olika skäl kunde inte 
anställda alltid ta semester. Hur såg deras reella arbets- och ledighetsförhål-
landen ut? Alla grupper i samhället var inte heller anställda. Som påpekats 
tidigare var en relativ stor andel av befolkningen lantbrukare. Dessutom var 
produktionsstrukturen, tydligt genusordnad.  

Vad som räknas som semester eller inte bygger helt och hållet på medde-
larnas egen definition. Det de själva väljer att kalla semester räknas som 
semester. I genomgången studeras antalet tillfällen då informanterna hade 
semester respektive då de inte hade det. Tillfällen och år är här synonyma 
med varandra. Varje år en informant tog semester eller inte räknas som ett 
tillfälle.  

Av de totalt 128 informanter som ingår i undersökningen berättar 112 in-
formanter att de hade semester under ett eller flera år och 46 att de inte hade 
semester under ett eller flera år. En del informanter berättar både om tillfäl-
len då de hade semester och om tillfällen då de inte hade det. Summeras 
antalet informanter som hade semester med de som inte hade det blir därför 
summan större än det egentliga antalet informanter. Med tanke på att den 
utskickade frågelistan gällde semester skulle man kunna tänka sig att de som 
inte hade semester skulle ha låtit bli att svara, men riktigt så är det inte. 16 av 
de 46 har svarat på frågelistan enbart för att berätta att de inte hade någon 
semester alls under den aktuella perioden.   

Antalet semestertillfällen informanterna berättar om uppgår till 731 styck-
en. Det kan jämföras med antalet tillfällen då en informant berättar att hen 
inte hade semester, vilka uppgår till 603. Det är en relativt liten skillnad mel-
lan antalet semestrar och icke-semestrar, men det är vanligen stor skillnad på 
svarets omfattning beroende på om det handlar om en semester eller icke-

                                                      
1 Se bilaga 4 för en detaljerad förteckning över vilka informanter som berättar om tillfällen då 
de fick semester respektive inte fick det. Där ges hänvisning till varje enskild informant, vilka 
år det gällde samt informantens klasstillhörighet vid det aktuella tillfället. I den löpande texten 
hänvisas enbart till enskilda informanter vid direkta citat eller då mer specifika detaljer för en 
viss informants semester redogörs för (att betrakta som citat).  
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semester. I det senare fallet ges oftast inte mer än en, eller ett par, meningar 
medan ett svar som beskriver en faktisk semester kan omfatta flera sidor.  

Av de 112 informanter som berättar att de hade semester under perioden 
var 63 stycken tjänstemän, 33 arbetare och 30 lantbrukare/företagare vid 
tiden för semestern. Av de 46 informanter som berättar att de inte hade se-
mester var 9 tjänstemän, 13 arbetare och 30 lantbrukare/företagare. Eftersom 
en del informanter bytte klasstillhörighet under perioden blir antalet infor-
manter större då klasserna summeras än det totala antalet informanter.  

Räknat i antal semestrar berättar tjänstemän om 422 tillfällen då de hade 
semester, arbetare om 222 tillfällen och lantbrukare/egenföretagare om 87 
tillfällen. Tillsammans blir det de 731 semestertillfällen, vilket visas i tabell 
5.1. För totalt 603 tillfällen berättar meddelarna att de inte hade semester, 
varav tjänstemän berättar om 48 tillfällen, arbetare om 97 tillfällen och lant-
brukare/företagare om 458 tillfällen. Jag ska återkomma till det höga antalet 
icke-semestrar för lantbrukare och företagare. 

Tjänstemännen var vana vid semester 
Tjänstemannagruppen är som nämnts den grupp som berättar om allra flest 
semestrar och som är bäst representerad sett till hur stor andel av gruppen 
som berättar att de hade semester. Medan 63 informanter berättar om minst 
en semester under perioden är det endast 9 som berättar om något tillfälle då 
de inte hade semester, vilket är lite jämfört med övriga grupper. 42 kvinnor 
och 21 män berättar om sammantaget 422 semestrar. De 42 kvinnorna berät-
tar om 280 semestrar och de 21 männen om 142 semestrar. I genomsnitt blir 
det knappt 7 semestrar per person, både gällande kvinnorna och männen. 
 

Tabell 5.1. Tillfällen då informanterna hade semester respektive inte hade det, klass-
vis indelning 

  Tjänstemän Arbetare Lantbrukare/företagare Summa 

Semester 422 222 87 731 

Ingen semester 48 97 458 603 

Summa 470 319 545 1 334 

Källa: Frågelista Nm 203, NMA. För referenser till de specifika informanter som 
uppger att de hade respektive inte hade semester samt vilka år det gällde, se bila-
ga 4. 

 
Kontorister, poliser, lärare, affärsbiträden, chefer, ombudsmän, akademiker 
hade alla, enligt vad som går att se i frågelistsvaren, semester som en relativt 
självklar del av sina yrkesliv. Inte ens för åren i början av perioden beskrivs 
semester som något särskilt uppseendeväckande bland tjänstemannainfor-
manterna, utan istället som ett relativt självklart, periodiskt återkommande 
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fenomen. I övriga grupper finns, som det kommer visas längre fram i texten, 
ett flertal informanter som berättar att deras första semester inföll då de re-
dan varit yrkesverksamma i många år, och de kan även beskriva hur speciellt 
och ovant det kändes att ha semester. Detta förhållande stämmer också med 
den bild som framkommer av statistiska undersökningar av semesterförhål-
landen innan lagen infördes, vilka beskrivits tidigare. Redan då var ju semes-
ter relativt vanligt bland tjänstemännen. 

Längden på semestern kunde variera, men kortare än två veckor var den 
vanligen inte. I sin helhet framstår tjänstemannagruppen som gynnad på 
semesterområdet, både räknat i hur vanligt det var att ha semester och hur 
långa semestrar de hade. Kortast semester hade de meddelare som var konto-
rister. De hade oftast två veckor. För flertalet av övriga tjänstemän var det 
vanligt med längre semester än så. Sjuksköterskor hade åtminstone en må-
nad. Lärare hade vanligen långa ferier, vilka kunde innebära upp emot tre 
månaders ledighet. Undantaget bland informanterna utgörs av en poststa-
tionsföreståndare som endast fick tre dagars semester. 

I gruppen finns de som inte hade formell semesterrätt, men skriver om 
semester. 12 av de 63 informanterna berättar om tillfällen som i formell me-
ning inte är att betrakta som semester.2 Sju hemmafruar beskriver semestrar 
då det egentligen var maken som fick semester från sitt arbete. (En av dessa 
beskriver även vad hon gjorde en sommar då maken arbetade.) Fyra infor-
manter beskriver sommarsemestrar då de var barn, två studenter (gymnasium 
och universitet) skriver om sina sommarledigheter, en man som arbetade 
som frilansjournalist, och som därmed inte hade semesterrätt, beskriver ändå 
semestrar och en annan man berättar slutligen om ledighet från studier på 
underofficersskola under beredskapsåren.3 

Ytterligare 9 informanter, 6 kvinnor och 3 män, berättar om sammanlagt 
48 tillfällen då de inte hade semester. Det kunde finnas lite olika skäl till 
varför informanterna i tjänstemannagruppen inte hade semester, men vanli-
gast var sådana som hade med yrket att göra, exempelvis att informanten inte 
lyckades kvalificera sig för semester, då hen var nyanställd. Det kunde också 
handla om att arbetet var krävande på ett sätt som gick ut över informantens 
lediga tid. En kvinna berättar att hon tillträtt en chefstjänst. Företaget expan-
derade och under några år fick hon lägga all sin tid på arbetet. Det kunde 
också handla om helt andra faktorer. Andra världskriget innebar för två av 
informanterna att de inte fick semester, då de istället var inkallade. En man 
gick officerskurs och en kvinna, en sjuksköterska, var inkallad på ett krigs-
sjukhus samt deltog i Röda korsets ambulansverksamhet.  

                                                      
2 9 av dessa 12 berättar även om tillfällen då de hade formell semesterrätt.  
3 Eftersom en del av informanterna berättar om flera tillfällen, då de innehade olika roller 
(student, hemmafru etc.) blir summan av antalet informanter i olika roller större än det totala 
antalet informanter.   
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Arbetare gynnades av semesterlagen, men saknade ändå ibland 
semester 
Totalt 33 informanter ur arbetarklassen, 17 kvinnor och 16 män, berättar om 
sammantaget 222 semestrar. Kvinnorna berättar om 140 semestrar, männen 
om 82 semestrar. Att kvinnorna berättar om så pass många fler semestrar 
hänger samman med att 3 av kvinnorna berättar om precis alla år under peri-
oden, vilket inga män gör. Bortser vi från dessa 3 informanter blir det ge-
nomsnittliga antalet semestrar för kvinnorna och männen lite drygt 5 per 
person. Om de istället räknas in blir snittet för kvinnorna drygt 8.  

En stor grupp informanter med arbetarklassyrken hade med återkomman-
de regelbundenhet semester varje år. Det gällde i yrken som damfrisörska, 
kokerska, tegelarbetare, byggnadssnickare, byggnadsarbetare, gruvarbetare, 
vårdbiträde och industriarbetare. En tydlig skillnad mellan arbetar- och tjäns-
temannainformanterna är att arbetarna hade kortare semester. Vanligen följ-
de semesterns längd vad som föreskrevs av lagstiftningen, det vill säga två 
veckor från och med 1940 och, en bit in på 1950-talet, tre veckor. Ingen av 
arbetarinformanterna beskrev längre semester än lagen föreskrev. (Notera 
dock att inte alla informanter berättar hur lång deras semester var.)  

Det är mycket troligt att ett flertal av arbetarinformanterna inte skulle ha 
haft så lång semester som två veckor om inte lagen funnits. En del skulle 
kanske inte haft semester alls. I gruppen finns personer som enligt egen ut-
sago relativt länge befunnit sig i yrkeslivet utan att ha haft semester och som 
beskriver att de upplevde sin första semester under perioden. 

Några informanter beskriver kortare semestrar än två veckor. En man som 
arbetade som statare/djurskötare skriver att han endast hade tre dagars se-
mester 1945. Enligt honom var det så för djurskötarna. Det stämmer också 
med vad som sagts tidigare gällande lagstiftningen. För djurskötarna gjordes 
det undantag i 1938 års lag. De tillerkändes ingen ledighet, utan endast se-
mesterersättning. Ytterligare två informanter beskriver kortare semestrar. De 
säger inte varför, men med slutsats i den information de i övrigt ger kan det 
ha handlat om att de var unga och inte stadigt etablerade i arbetslivet.  

Precis som i tjänstemannagruppen finns här informanter som berättar om 
semestrar då de själva inte hade formell semesterrätt. Det gäller 14 infor-
manter.4 Sex informanter berättar om barndomssemestrar. Sju kvinnor berät-
tar om semestrar då de var hemmafruar. Vanligen berättar de då om vad de 
gör tillsammans med maken, men inte alltid. Två av dem skriver istället om 
tillfällen då de vistades på semesterhem. Och två av dem förvärvsarbetade, 
men hade inte formell semesterätt på grund av arbetets karaktär. Det gällde 

                                                      
4 4 av dessa berättar även om tillfällen då de hade formell semesterrätt. 
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en kvinna som hade flera arbetsgivare hon tvättade och städade åt samt en 
hemsömmerska.5  

Bland arbetarna återfinns i jämförelse med tjänstemännen en större grupp, 
räknat både i absoluta och relativa tal, som inte hade semester ett eller flera 
av åren. 7 kvinnor och 6 män beskriver totalt 97 tillfällen då de inte hade 
semester, se även tabell 5.1. Kvinnorna berättar om i genomsnitt knappt 6 
tillfällen och männen om drygt 9 tillfällen då de inte hade semester. Skillna-
den mellan kvinnorna och männen hänger samman med att två män berättar 
om så gott som alla år den undersökta perioden, vilket inte någon av kvin-
norna gör.6  

Vilka förhållanden var det som gjorde att arbetarna inte kunde ta semes-
ter? Bland de som säger något om skälen gavs arbetet betydelse. Tillfälliga, 
korta anställningar, säsongsbetonade arbeten och deltidsanställningar gjorde 
att de inte kvalificerade sig för semester. En man berättar om en livssituation 
med tillfälliga anställningar från 1938 ända fram till 1959, då han fick en fast 
anställning.  

En del informanter befann sig flera år inom samma yrke, men hade ändå 
inte semester på grund av att verksamheten hade en tillfällighetskaraktär 
eller var säsongsbetonad. Det gällde exempelvis sjömansyrket där en infor-
mant berättar att han fick ut sina semesterpengar när båten slutade gå då 
issituationen blev besvärlig. Då brukade han söka tillfälligt arbete på den 
plats där han var, så någon semester blev det inte. En annan informant arbe-
tade som bagerska på skolor under terminen, men fick inte betald sommarle-
dighet, utan behövde arbeta även under sommaren. Det kunde då för hennes 
del handla om kortare vikariat exempelvis på kontor: ”Då blev det ingen 
semester.”7  

Sammanfattningsvis kan här konstateras att arbetare, enligt frågelistsva-
ren, vanligen hade regelbunden semester, men den var inte lika lång som 
bland tjänstemännen. Arbetarna hade också varit beroende av semesterlag-
stiftningen på ett sätt som tjänstemännen inte var. Semester var en nymodig-
het i gruppen, mycket tack vare lagstiftningen. Det var dessutom vanligare 
bland arbetarinformanterna med mer instabila arbetsförhållande, vilket fick 
återverkningar på deras semestermöjligheter. Flera av dem hade av det skälet 
ingen semester. Men allt var inte olikt mellan arbetare och tjänstemän. I båda 
grupperna fanns till exempel de som inte hade semester helt enkelt för att de 
var nyanställda.  

På det sättet såg det sannolikt ut för landets arbetare generellt vid den här 
tiden. Statistik visar exempelvis att arbetare oftare var arbetslösa, vilket kan 

                                                      
5 Eftersom en del av informanterna berättar om flera tillfällen, då de innehade olika roller 
(barn, hemmafru etc.) blir summan av antalet informanter i olika roller större än det totala 
antalet informanter. 
6 Den ena mannen berättar om alla år, 22 tillfällen, den andra mannen om 21 tillfällen. 
7 KU-nr 9256:1939–1941, Nm 203, NMA. 



  119 

ses som ett tecken på mer osäkra anställningsförhållanden. Statistik gällande 
situationen 1935 och 1936 visar att bland arbetslösa hörde en övervägande 
majoritet till arbetarklassen.8 Hotet om arbetslöshet syns även i att arbetslös-
hetskassor vanligen riktade sig till arbetare och att andelen arbetslösa bland 
kassornas medlemmar var högre bland arbetare än tjänstemän.9  

För lantbrukare och företagare gällde andra villkor  
En stor grupp som sällan fick semester var lantbrukarna/företagarna. Det är 
inte så konstigt med tanke på att lantbrukare och egenföretagare, som redan 
påpekats, saknade formell semesterrätt. Mest intressant ur detta perspektiv är 
därför kanske att det ändå fanns en del lantbrukare som ansåg sig ha semes-
ter. Det gjorde 30 lantbrukare/företagare (18 kvinnor och 12 män). Dessa 
beskriver totalt 87 semestertillfällen, kvinnor 49 tillfällen och män 38 tillfäl-
len (visades i tabell 5.1). För de flesta av dem var det inte någon vana att ta 
semester, utan det skedde någon enstaka gång.  

Lantbrukaren Werner utgör ett typiskt exempel. Han var en av dem som i 
väldigt liten utsträckning tog del av det nya semesterliv som bredde ut sig. 
Som han säger själv hade han inte någon ”aning om semester”. År 1959, som 
55-åring, upplevde han sin första semester. Werner tillbringade sina fem 
semesterdagar med att titta på fåglar på Öland. Det var en vän som var fågel-
skådare som hade tagit honom med sig.10 En annan informant, Britta, berättar 
att hon var semesterledig första gången 1954, då hon var 33 år gammal. Att 
det blev så berodde på att hon vann en Stockholmsresa som pris i en recept-
tävling. Det var hennes enda semester under perioden.11 Rudolf hade två 
semestrar under perioden. Ena gången gjorde han en utrikesresa. Andra 
gången gjorde han en inrikesresa för att besöka släktingar. Vid båda tillfälle-
na spelade det avgörande roll att det fanns någon som kunde byta av honom 
och ta hand om lantbruket där hemma. Annars hade det inte gått.12 

Inom gruppen lantbrukare/företagare är företagarna överrepresenterade 
bland de som hade semester. Företagarna utgör närmare en tredjedel (31 
                                                      
8 Enligt räkning gällande år 1935 samt 2 mars 1936 utgjorde arbetare 94–95 procent av de 
arbetslösa. Klasstillhörigheten baserades på vilken typ av arbete personerna haft då de inte var 
arbetslösa. Se SOS, Särskilda folkräkningen 1935/36, del V, tabell 11, s. 27–28 och tabell 16, 
s. 41–42. 
9 Ska man se till de större arbetslöshetskassor som redovisas i Statistisk årsbok 1960 är det ett 
faktum att arbetslöshetskassor för arbetaryrken var många fler och även omfattade fler perso-
ner än (de relativt få) arbetslöshetskassorna för tjänstemän. Andelen arbetslösa var också 
högre i de arbetslöshetskassor som riktade sig till arbetare än i de arbetslöshetskassor som 
riktade sig till tjänstemän, Statistisk årsbok för Sverige 1960, tabell 234, s. 194. 
10 KU-nr 7022, Nm 203, NMA. Som påpekats i kapitel 2 har meddelarna fingerade namn i de 
exempel som tas upp. Samma pseudonym används genomgående i hela texten för en och 
samma informant. 
11 KU-nr 7246, Nm 203, NMA. 
12 KU-nr 7211:1943 och 1955, Nm 203, NMA. 
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personer, varav 9 företagare och 22 lantbrukare) av dem som beskriver en 
semester.13 Det kan jämföras med fördelningen bland dem som skriver i sitt 
svar att de inte hade någon semester under perioden, där företagarna endast 
utgör cirka en tiondel av gruppen (30 personer, varav 3 företagare och 27 
lantbrukare). Företagarna berättar också om många fler semestrar, i genom-
snitt nästan 6 semestrar per person. Lantbrukarna berättar om 1½ semester 
per person.14 Samtidigt måste påpekas att det fanns en variation bland företa-
garna, från dem som regelbundet tog semester till dem som menar att det var 
mycket svårt att kunna ta semester. Jämfört med lantbrukarna framstår dock 
gruppen som mer gynnad. 

För de flesta i gruppen lantbrukare/företagare var det inte möjligt att ta 
semester. Totalt berättar 30 personer, 13 kvinnor och 17 män om totalt 458 
tillfällen då de inte hade semester.15 För lantbrukarna handlar det om 413 
tillfällen och för företagarna om 45 tillfällen. För männen handlar det om 
knappt 17 tillfällen per person och för kvinnorna om knappt 14 tillfällen per 
person. Yrket medgav inte, enligt vad informanterna skriver, vare sig eko-
nomiskt eller på andra sätt, att man stängde ned och gav sig av på semester. 
Särskilt gällde detta lantbrukarna. De flesta lantbrukarna hade djur och dessa 
var det inte möjligt att lämna ens för en dag. Dessutom var sommaren brå-
daste tiden i lantbruket och sommaren var ju också den tid då man vanligen 
tog semester.16  

Eftersom lantbruket, och ibland även företaget, fanns på samma plats som 
där meddelaren bodde var hen i princip tvungen att resa iväg någonstans för 
att kunna känna att hen hade semester (mer om detta längre fram), vilket 
krävde pengar. Och tillräckligt med pengar fanns inte alltid. Det fanns alltså 
flera hinder då det gäller möjligheten att ta semester. De meddelare som 
avslutade lantbruket under perioden och istället fick en anställning (ofta ett 
arbetarklassyrke) berättar att det var först då som de fick ordnad arbetstid 
och semester. 
  

                                                      
13 1 informant var från början lantbrukare och blev sedan företagare. Därför uppgår summan 
lantbrukare och företagare till 31, trots att gruppen egentligen inte bestod av fler än 30 perso-
ner. 
14 De 9 företagarna berättar om 53 semestrar. De 22 lantbrukarna berättar om 34 semestrar. 
15 Av lantbrukarna var 12 kvinnor och 15 män, av företagarna 1 kvinna och 2 män. 
16 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. 
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Informanternas ekonomi 
I svaren går att utläsa en mycket stor spännvidd då det gäller informanternas 
ekonomiska förutsättningar. Här finns de som utan problem kunde bekosta 
en semesterresa, inköp av fritidshus och liknande, medan andra fick vända 
på slantarna. Den ekonomiska ojämlikheten är tydligt knuten till klasstillhö-
righet. Informanter med små ekonomiska resurser återfinns framförallt bland 
arbetare och lantbrukare/företagare.  

När det gäller kön går det att se vissa skillnader mellan kvinnor och män i 
materialet, men de är inte lika tydliga som de gällande klass. I familjer blan-
dades enskilda individers ekonomi samman. Löneskillnader mellan yrkes-
verksamma kvinnor och män som levde själva fanns förstås, men ger inte så 
starkt utslag i den här typen av material. Det syns dock en skillnad mellan 
kvinnor och män då de berättar om hur de såg på sin ekonomi och sina ut-
lägg i samband med semestern. Framförallt kvinnor skriver att de hade dålig 
ekonomi och att de höll semestern billig. Gällande sådana semestrar då in-
formanten enligt egen utsago hade god ekonomi är istället männen i majori-
tet.17  

En annan skiljelinje, som syns tydligt är den som går mellan lantbrukare 
och övriga. Lantbrukarna levde i mångt och mycket i en självhushållnings-
ekonomi, där kontanter kunde vara en bristvara, även då man hade mat på 
bordet, tak över huvudet och kläder på kroppen. Övriga levde i en penning-
ekonomi. För dem hade tillgången på kontanter betydelse både för till exem-
pel mat och semester. Som för så mycket annat måste påpekas att detta var 
det övergripande mönstret. På individuell nivå återfinns till exempel arbetare 
på landsbygden, som hade en egen kökstäppa, vilken de var beroende av för 
sin försörjning, liksom egenföretagare som även de ibland låg nära självhus-
hållningens levnadsform, men på en övergripande nivå är det mellan lant-
brukare och övriga gränsen går.  

Tillgången på kontanta medel hade betydelse för semestermöjligheterna. 
Semestern som form är fast förankrad i en modern penningekonomi. Den 
förutsatte, som det beskrivs av informanterna, tillgång på pengar. Det hindrar 
dock inte att det gick att semestra med liten budget (ibland väldigt liten), 
vilket en del informanter gjorde. Det gick också att semestra med stor bud-
get, vilket en del andra informanter gjorde. Vad som på ett övergripande 
plan utgör samma typ av ekonomiska beteende kunde alltså ha olika omfatt-
ning.   

                                                      
17 Kvinnor säger sig ha dålig ekonomi i samband med 74 beskrivna semestrar och att de höll 
semestern billig gällande 103 semestrar. Män säger sig ha dålig ekonomi i samband med 20 
beskrivna semestrar och att de höll semestern billig gällande 29 semestrar. Notera att katego-
rierna ”dålig ekonomi” och ”billig semester” inte är varandra uteslutande, utan att för en och 
samma semester kan informanten ha berättat både om dålig ekonomi och att semestern hölls 
billig. Kvinnor säger sig ha haft en god ekonomi i samband med 9 beskrivna semestrar. Mot-
svarande siffra för män är 15 semestrar. 
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Semestern kunde bekostas på olika sätt. Relativt ofta, för 100 av de totalt 
731 semestrarna, nämner informanterna att de sparat inför semestern. Som 
tidigare uppmärksammats hade Reso ett samarbete med Postsparbanken som 
innebar att resenären kunde spara till resan i en semestersparbok. Detta ver-
kar ha förekommit på flera håll. I en utredning gällande turisttrafik från ut-
landet uppmärksammades att det under 1940-talet förekom sparklubbar där 
människor tillsammans sparade till en resa. Och att det på bankerna fanns 
möjlighet att spara i särskilda semestersparbanksböcker.18  

Vi kan förutsätta att det i realiteten var fler informanter som sparade till 
sin resa även vd som syns här, eftersom hågkomsterna i sig utgör ett urval 
och inte täcker in allt för alla semestrar. Monica, som år 1954 åkte på en 
ungdomsresa i Europa med Scandinavian Touring, skriver att hon hade spa-
rat pengar inför resan ”och hade gott om den varan när jag reste iväg”.19 
Även ganska enkla semestrar kunde meddelaren spara inför. En sparad slant 
möjliggjorde mer omfattande inköp under semestern. Ett exempel ges av 
Gun, ett då 15-årigt affärsbiträde, som tillbringade semestern år 1948 på ett 
sommarläger på väskusten i en juniorförenings regi. Hon skriver: 

Jag som nästan aldrig köpte choklad annars, köpte och åt ett helt en-kronas- 
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 
ihop.20 

De flesta reste iväg 
Hela perioden 1938–1959 var det vanligt bland informanterna att resa nå-
gonstans på sin semester. I tabell 5.2 visas andelen semestrar då informan-
terna åkte någonstans respektive stannade hemma, uppdelat på klass.21 Alla 
semestrar då meddelarna åkte iväg någonstans och tillbringade minst en natt 
på annan plats än i hemmet räknas som en resa, detta oavsett om också en 
del av tiden tillbringades hemma.  

Som visas i tabellen reste informanterna iväg i en majoritet av tillfällena. 
Inte ens under krigsåren upphörde informanternas resor. Däremot anpassade 
de sitt resmönster efter de begränsningar som fanns. De cyklade till exempel 
istället för att åka bil, de reste inom landet när det inte var möjligt att resa 
utomlands och de åkte till sådana områden och anläggningar som var öpp-
na.22  

                                                      
18 SOU 1951:49, s. 30. 
19 KU-nr 10393, Nm 203, NMA. 
20 KU-nr 7410, Nm 203, NMA. 
21 Det totala antalet semestrar per klass redovisas i tabell 5.1. 
14 Det krävdes legitimationshandlingar eller uppehållstillstånd för nå vissa trakter av landet. 
Detta gällde framförallt i gräns- och kusttrakterna, varav flera, till exempel Gotland, var tu-
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Tabell 5.2. Semester hemma eller borta, fördelning per grupp (%) 

  Tjänstemän Arbetare 
Lantbrukare & 
företagare Totalt 

Hemma 18 41 0 23 
Resa 79 57 100 75 
Okänt 3 2 0 2 
Totalt 100 100 100 100  

Anmärkning: Källa: Frågelista Nm 203, NMA. Hänvisningar till informanter och de 
semestrar de berättar om ges i bilaga 4. 

 
Mellan olika grupper av meddelare fanns tydliga skillnader i resfrekvens. 
Inte nog med att tjänstemannainformanterna var de som oftast hade semester 
och hade längst semester. De var dessutom den grupp som i högst utsträck-
ning reste. I 79 procent av alla semestrar de berättar om reste de bort, vilket 
visas i tabell 5.2. I 18 procent av semestrarna stannade de hemma. Resefre-
kvensen för kvinnorna var särskilt hög. Nästan 9 av 10 semestrar kvinnorna 
beskriver gällde en semester då de reste från hemmet.23 Männen i tjänste-
mannagruppen reste från hemmet i ungefär två tredjedelar av de semestrar de 
berättar om.24 Både för kvinnorna och männen såg mönstret ut på ungefär 
samma sätt hela den undersökta perioden.  

Att meddelare som hörde till tjänstemannagruppen ofta reste iväg stäm-
mer väl med resultaten av andra undersökningar av semestervanorna. Bland 
                                                                                                                             
ristattraktiva områden. Till andra delar av landet var det helt förbjudet att resa. Dessutom 
kunde militära myndigheter behöva sådana lokaler som i vanliga fall användes som semester-
anläggningar, exempelvis som flyktingförläggningar, enligt Verksamhetsberättelse, 1944, s. 6 
och 1945, s. 8, RR, ARAB; Hotell & pensionat i Sverige, 1944, s. 4 samt Svenska turistföre-
ningens årsskrift, 1940, s. 381, 1942, s. 378–379 och 1944, s. 373. Krigets utbrott lade också 
hinder i vägen för Reso:s sällskapsresor utomlands, vilket visats i kapitel 4, där det förenings-
organiserade kapitlet behandlas. Att transportmedel och friluftsanläggningar kunde vara ian-
språktagna för militära ändamål, berättar också informanterna. De semestrar informanterna 
berättar om då kriget på något sätt beskrivs som ett hinder som påverkade semestrandet var 
KU-nr 7083:1940–1941, 7101:1940, 7113:1947, 7127:1939, 7138:1940–1944, 7154:1943, 
7173:1939–1944, 7190:1940–1945, 7211:1938–1942, 7295:1940–1941, 7547:1942–1944, 
7604:1939–1947, 7667:1942, 7685:1941, 9256:1938–1943, 9282:1946, Nm 203, NMA. 
Angående stockholmsfamiljers semester se Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamil-
jer, 1947, s. 46. 
23 246 av totalt 280 beskrivna semestrar gällde en resa, 27 gällde en hemmavistelse och för 7 
semestrar är det osäkert ifall informanten reste iväg eller stannade hemma. Skälet till att det 
osäkert är att informantens vardagliga förhållanden är otydliga. Till exempel berättar unga 
vuxna att de tillbringat semestern i föräldrahemmet, men det är inte klart ifall de bodde i 
föräldrahemmet till vardags eller var på besök där. 
24 89 av 142 semestrar gällde en resa, 49 gällde en hemmavistelse och i 4 fall är det osäkert 
ifall informanten reste iväg eller stannade hemma på semestern. Osäkerheten är, precis som 
för kvinnorna, beroende av att informantens vardagliga förhållanden inte är tydliga. 
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528 stockholmska tjänstemannafamiljer, som i en undersökning tillfrågades 
om sin semester år 1944, var det mycket vanligt att resa någonstans. Det 
gjorde 94 procent av dem.25 Kanske var stockholmsfamiljer mer resbenägna 
än tjänstemannafamiljer som bodde på landet eller i mindre städer.26 Men 
också en undersökning av semestervanorna hos 727 TCO-medlemmar år 
1949, vilken genomfördes i samband med utredningen om tre veckors se-
mester, visar att en mycket stor andel av tjänstemännen, 87 procent, reste på 
sina semestrar.27  

Att tjänstemannainformanterna reste iväg i 79 procent av de semestrar de 
berättar om framstår i detta perspektiv som en förhållandevis låg siffra. I 
jämförelse med de andra undersökningarna är det främst männen i infor-
mantgruppen som avviker genom att stanna hemma relativt mycket på sina 
semestrar. Det handlar om en grupp på relativt få män, sex män, av vilka tre 
berättar om ovanligt många hemmasemestrar.28  

Skillnaden mellan kvinnor och män kan med andra ord handla om enskil-
da avvikelser, men kanske inte enbart. I vissa, men inte alla övriga under-
sökningar går det att se en antydan till samma mönster. Bland de stock-
holmska tjänstemannafamiljerna år 1944 följde inte alltid männen med då 
den övriga familjens reste iväg för semester.29 I en utredning av sällskapsre-
sor år 1964 och 1965, där de flesta svarande hörde till tjänstemannakatego-
rin, syns att kvinnor var mer resbenägna än män.30 I 1949 års undersökning 
av TCO-medlemmars semestrar syns dock ingen större skillnad mellan kvin-
nor och män. Båda grupperna reste mycket.  

                                                      
25 Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46. Stockholmsfamiljerna har 
grupperats på ett litet annorlunda sätt än vad som görs här i avhandlingen. I undersökningen 
finns två grupper, kallade grupp B och C, som räknas som tjänstemän. Grupperna har dock en 
lite bredare sammansättning. En mindre andel av vad som i avhandlingen räknas som arbetare 
och företagare ingår också i grupperna B och C. Dessa är dock få. Framförallt handlar det om 
tjänstemannafamiljer, se s. 12.  
26 Stockholmstjänstemän var till exempel mer benägna att åka iväg på sällskapsresor än tjäns-
temän från andra delar av landet, visas i SOU 1966:25, s. 31–32. Undersökningen gäller år 
1964–1965. 
27 SOU 1950:32, bilaga 3, s. 105. 
28 De tre männen berättar om i genomsnitt tretton hemmasemestrar per person. Räknas dessa 
tre bort beskriver männen i genomsnitt tre hemmasemestrar per person och kvinnorna lite 
drygt tre hemmasemestrar per person. Det går inte att se några skillnader i materialet med 
avseende på ålder, yrke eller civilstånd, som skulle kunna bidra till att förklara varför vissa 
män var hemma så relativt mycket. Det faktum att det bland informanterna också fanns de 
som formellt inte hade semester påverkar inte. Resefrekvensen bland de meddelare som inte 
hade formell semesterrätt skiljde sig inte från övriga. 
29 I ungefär 12 procent av de undersökta stockholmsfamiljerna var mannen frånvarande under 
semestern på grund av att han var inkallad. Mindre vanligt men ändå förekommande var att 
mannen var kvar i staden även vid andra tillfällen då resten av familjen åkte iväg någonstans. 
Det gällde ungefär 5 procent av stockholmsfamiljerna, enligt Statistisk undersökning rörande 
Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46. 
30 SOU 1966:25, s. 31. 
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Arbetarinformanterna var den grupp som reste mest sällan på sina semest-
rar. Av deras beskrivna semestrar gällde 57 procent en bortavistelse och 41 
procent en hemmavistelse. Hemmavistelser var särskilt vanliga i början av 
perioden, och då allra mest bland kvinnorna. År 1938–1945 stannade kvin-
norna hemma i nästan två tredjedelar av de semestrar de berättar om (32 av 
52 tillfällen).31 Det kan jämföras med männen under samma period, vilka 
stannade hemma i lite mindre än hälften (12 av 27) av de tillfällen de berät-
tar om.32 Över tid kom både arbetarkvinnorna och arbetarmännen att öka sitt 
resande, kvinnorna mer så att skillnaden mellan kvinnor och män försvann. 
Från och med 1946 var det vanligare bland arbetarna att resa iväg än att 
stanna hemma under semestern. År 1946–1959 reste både kvinnor och män i 
ungefär två tredjedelar av de tillfällen de berättar om.33 

I hemmagruppen var det en majoritet av kvinnorna som antingen hade 
osäkra anställningsförhållanden eller inte var anställda alls (de var antingen 
hemmafruar eller barn vid tiden för semestern). I de fall de skriver något om 
varför de stannade hemma anges vanligen dålig ekonomi som skäl. Utan 
möjlighet till betald semester verkar med andra ord dessa arbetarkvinnor ha 
befunnit sig i en situation, vare sig de levde själva eller i familj, där det inte 
fanns ekonomiskt utrymme för semesterresor.    

I jämförelse med andra undersökningar av arbetares semestervanor reste 
informanterna ovanligt sällan bort på sina semestrar. Särskilt gäller detta den 
inledande delen av perioden 1938–1945. I en enkätundersökning av 800 
metallarbetares semester år 1937, vilken gjordes inför metallindustriarbetare-
förbundets jubileumsutställning år 1938, uppgav 65 procent av de tillfrågade 
metallarbetarna att de rest bort från hemmet under semestern, 35 procent att 
de stannat hemma.34 Bland de 592 arbetarfamiljer som ingick i den tidigare 
nämnda Stockholmsundersökningen, var det endast 20 procent som antingen 
stannade hemma eller inte alls hade semester år 1944. Resten, 80 procent, 
reste någonstans på sin semester.35  

                                                      
31 För resterande 20 tillfällen gäller att vid 19 tillfällen reste de iväg och vid 1 tillfälle är det 
okänt ifall meddelaren reste eller stannade hemma, vilket beror på att information om var 
informanten bodde det året saknas. Det går därför inte att avgöra ifall den beskrivna semestern 
var en resa eller hemmavistelse. 
32 Resterande 15 tillfällen reste de iväg. 
33 Kvinnorna reste vid 57 av 88 tillfällen. Vid 30 tillfällen stannade de hemma, och för 1 
tillfälle är det okänt ifall informanten var hemma eller reste. Männen reste vid 35 av 55 tillfäl-
len. Gällande kvarvarande 20 semestrar stannade de hemma vid 17 tillfällen och för 3 tillfäl-
len är det okänt ifall informanten stannade hemma eller reste iväg. Osäkerhet ifall informan-
ten reste eller stannade hemma är beroende av att informantens vardagliga förhållanden, 
närmare bestämt var informanten bodde, och det går därför inte att avgöra ifall den vistelse 
som beskrivs var en resa eller hemmavistelse. 
34 Den största gruppen av de tillfrågade metallarbetarna, 500, arbetade på bruk. 300 arbetade i 
städerna Stockholm och Göteborg, Metall 1888–1938, 1938, s. 79. 
35 Där uppmärksammas även att männen i familjerna inte alltid följde med på resorna, Statis-
tisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46. 
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I båda dessa undersökningar var det alltså, till skillnad mot hur det såg ut i 
informantgruppen, en klar majoritet av de tillfrågade som reste iväg. Skill-
naden kan åtminstone till en del förklaras av att informanterna i jämförelse 
med metallarbetarna utgjorde en mer blandad grupp, där också personer med 
mer instabila anställningsformer fanns med. Det kan också ha varit så att 
stockholmare reste mer än arbetare som bodde på landsbygden. Åtminstone 
är det ett mönster som syns i en undersökning av LO-medlemmars semester 
1949 (mer om denna strax).36 Dessutom ingick även en mindre grupp lägre 
tjänstemän i urvalsgruppen för stockholmsfamiljerna och dessa kan tänkas 
ha varit mer resbenägna.37 

För senare delen av perioden är skillnaden mellan informanterna och till-
frågade arbetare i andra undersökningar inte lika stor. I en undersökning som 
gjordes av 5 700 medlemmar tillhörande LO angående deras semester år 
1949 uppgav 65 procent av de tillfrågade att de hade vistats någon annan-
stans än i hemmet under semestern. En större andel av kvinnorna (63 pro-
cent) än männen (74 procent) reste bort.38 I en undersökning av 240 deltagare 
på ett socialdemokratiskt ungdomsläger, vilka år 1960 fick besvara frågor 
om sin semester föregående år, och där en huvuddel av deltagarna kan antas 
ha hört till arbetarklassen, eftersom det var där socialdemokraterna hämtade 
de flesta av sina väljare, svarade en majoritet, 73 procent, att de hade åkt 
någonstans på sin semester.39 

Lantbrukarnas situation var, vilket redan uppmärksammats, speciell. Ef-
tersom de inte hade formell semesterrätt och generellt svårt att ta ledigt från 
jobbet hade de sällan semester, men när de väl tog semester reste de alltid, 
vilket visas i tabell 5.2. Då lantbrukarna och även en del av företagarna hade 
sitt arbete i hemmet var, enligt dem själva, en resa enda möjliga semester-
formen (mer om detta i kapitel 8). Gällande lantbrukare och företagare finns 
inga andra undersökningar att jämföra med. De av informanterna beskrivna 
situationen framstår dock som rimlig, både med tanke på hur deras arbets-
förhållanden såg ut och med tanke på att de saknade formella semesterrättig-
heter. 

Avslutningsvis kan konstateras att resefrekvensen sannolikt är överskattad 
både i frågelistsvaren och i övriga refererade enkätundersökningar. Som 

                                                      
36 Det var enligt undersökningen vanligare bland LO-medlemmar boendes i städer att åka 
någonstans på semestern än bland LO-medlemmar boendes på landsbygden. 73 procent av 
dem som bodde i staden åkte iväg jämfört med 49 procent av dem som bodde på landsbygden, 
se SOU 1950:32, s. 102–104. 
37 Dessa utgjorde ungefär en tiondel av den urvalsgrupp som kallas ”socialgrupp A” och som 
främst bestod av arbetare; Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 12. 
38 I undersökningen visas dessutom att det var mest vanligt att resa i åldersgrupperna 20–40 
år. Äldre och yngre LO-medlemmar åkte iväg i något mindre utsträckning, SOU 1950:32, s. 
102–104. 
39 En rapport om ungdomens resvanor, enkätundersökning bland svenska ungdomar på läger 
i Norge, Reso Stockholmsklubb, ARAB. 
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tidigare påpekats, i den källkritiska diskussionen rörande frågelistsvaren 
(kapitel 2), uppmärksammades att resor sannolikt skulle vara överrepresente-
rade jämfört med hemmavistelser. Samtidigt kan konstateras att när fråge-
listsvaren skiljer sig från enkätundersökningarna gör de det genom att det 
refereras till fler hemmavistelser där. Vi kan misstänka att frågelistmaterialet 
ligger närmare sanningen på detta område än vad enkätundersökningarna 
gör. I flera fall riktas dessutom enkätundersökningarna till grupper som kan 
förväntas ha varit mer resbenägna, till exempel stadsbor och personer med 
fast anknytning till arbetsmarknaden, medan informantgruppen hade en bre-
dare sammansättning.  

Som redan påpekats är det nog ändå så att den starkaste överrepresenta-
tionen i frågelistsvaren inte ligger i hur många resor informanterna berättar 
om, för de berättar ju faktiskt om ett antal hemmasemestrar, fler än i andra 
undersökningar, utan i hur mycket de berättar. De berättar avsevärt mer om 
sina resor jämfört med vad de berättar om hemmasemestrarna. Härnäst följer 
ett avsnitt som behandlar informanternas semesterinköp. Därefter kommer 
en redovisning av hur informanternas resor respektive hemmasemestrar mer 
i detalj tog sig ut.  

Resor främjade inköp 
De olika typer av inköp meddelarna gjorde i samband med semestern kan 
delas in i sex undergrupper: 1) färdmedel, 2) boende, 3) utrustning, 4) sou-
venirer, 5) mat och dryck samt 6) upplevelse- och nöjeskonsumtion. Resor 
var generellt sett mer kostsamma än hemmasemestrar. Större delen av de 
beskrivna inköpen i frågelistsvaren hade på ett eller annat sätt med resande 
och bortavistelser att göra.  

Tydligt är också att rese- och boendeinköp genererade andra köp. Vid en 
resa gjordes fler andra utlägg än sådana som var direkt reserelaterade. Även 
utlägg för till exempel mat, kläder, nöjen och liknande ser ut att ha varit stör-
re i samband med en resa än vid en hemmasemester. Resan hade med andra 
ord en generellt köpfrämjande effekt. Exempelvis Gun, som citerades tidiga-
re, köpte och åt choklad vare dag under sin semester 1948, vilket hon skriver 
att hon inte gjorde annars.40 Det kan också konstateras att informanterna 
sparade pengar inför sina resor, inte sina hemmasemestrar. Då fanns mer 
pengar att spendera, på stort som på smått.  

De meddelare som stannade hemma på sin semester lät ofta bli att köpa 
saker. För att få en tydligare bild av den ekonomiska omfattningen av annan 
semesterrelaterad konsumtion än resor och boende har jag räknat hur ofta 
informanterna beskriver sådana inköp under och inför sina semestrar. Endast 
i 4 procent av alla hemmasemestrar beskriver informanterna någon typ av 
                                                      
40 KU-nr 7410, Nm 203, NMA. 
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inköp inför eller under semestern. Gällande de semestrar då de reste iväg 
beskriver informanterna någon typ av inköp i 34 procent av semestrarna. 
Visserligen berättar meddelarna mindre om sina hemmasemestrar, vilket kan 
innebära att inköp som faktiskt gjordes mer sällan beskrivs i svaren, men det 
är inte enda orsaken till att inköpen är så få. Med ledning av annan informa-
tion i svaren kan man dra slutsatsen att hemmasemestrar ofta fungerade som 
lågbudgetalternativ.   

Som det kommer visas längre fram var flera av de produkter som annon-
serades med hänvisning till semester i veckotidningar, till exempel solkrä-
mer och böcker, användbara även för den som stannade hemma på sin se-
mester. I realiteten är det dock oftare i anknytning till resorna informanterna 
beskriver sådana inköp.  

Fotolärlingen Berit skriver om en hemmasemester 1950: ”Eftersom jag 
var hemma så skaffade jag inget nytt.”41 Men Berit beskriver ändå vissa in-
köp i samband med hemmasemestern. De gjorde en utflykt över dagen till en 
större stad i närheten för att hälsa på en släkting. Då gick de också i affärer, 
skriver hon, samt åt glass på konditori. Hon köpte också några meter tyg till 
en kjol och ett ritblock.42 Berits beskrivning är på detta sätt typisk. Ifall in-
formanter berättar om köp i samband med hemmasemestrar skedde de ofta 
då de gjorde en utflykt. 

Övergripande kan man säga att semestrarna ingick i en slags ekonomisk 
hierarki, där hemmasemestrar kostade minst och utrikesresor mest. Till de 
semestrar då informanterna reste iväg, men ändå beskriver få utlägg hörde 
släktbesök och husmoderssemestrar. Semestrar som anordnades i föreningars 
regi var generellt sett billigare än sådana som anordnades av privata aktörer. 
Camping och vistelse i fritidshus framstår som billigare än rundresor eller 
vistelser på hotell och pensionat. Sverigeresor var billigare än utrikesresor. 
Utrikesresorna kostade mest. Ju längre bort från Sverige, desto fler och dyra-
re inköp. Inom dessa övergripande kategoriseringar fanns förstås ett visst 
utrymme för variation. Det fanns informanter som köpte mer och informan-
ter som köpte mindre under exempelvis en fritidshusvistelse, och självklart 
hade de med god ekonomi möjlighet att köpa mer än de med sämre ekonomi. 

Tåg, bil och andra färdmedel 
Som vi har sett reste de flesta informanter iväg någonstans under semestern. 
Att informanten då hade tillgång till färdmedel och boende var nödvändigt. 
Dessa var de två stora utgiftsposterna i meddelarens semesterbudget. Vanli-
gen användes flera färdmedel under en och samma semester. Det var till 

                                                      
41 En 15-årig kvinna som arbetade som lärling till damfrisör, KU-nr 7041, Nm 203, NMA.  
42 KU-nr 7041:1950, Nm 203, NMA. 
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exempel inte ovanligt att först ta tåget, och sedan fortsätta med buss eller 
cykel till den slutliga destinationen. 

I föregående kapitel beskrevs de övergripande förändringarna gällande 
transportmedel under perioden, med bilismens expansion och cykelns tillba-
kagång som de tydligaste förändringarna. Dessa förändringar syns också i 
meddelarnas hågkomster, men samtidigt kan konstateras att vare sig cykel 
eller bil är det färdmedel informanterna oftast nämner. Istället är det tåget. 
Tåg var ett färdmedel som användes av alla grupper, oavsett klass, ålder och 
kön. Tåg användes för resor inom landet. Meddelarna kunde också ta tåg då 
det gjorde resor utomlands, ned i Europa. 

Som redan påpekats använde informanterna oftast tåget i kombination 
med andra färdmedel. Eftersom det var möjligt att pollettera sin cykel på 
tåget var det inte ovanligt att meddelarna gjorde så. Det fanns barnkupéer för 
den som reste med barn. SJ hade en typ av rundtursbiljetter som några in-
formanter använde. Stig berättar om sin semester 1946 att det fanns något 
som hette ”Storsvenska turen”, och att man på denna biljett kunde åka tur 
och retur på alla linjer inom 40 dagar. Det kostade 127 kronor, enligt vad 
Stig minns, ett pris han beskriver som överkomligt (127 kronor motsvarar 
2 485 kronor i 2015 års penningvärde).43 Tåget möjliggjorde också nattresor i 
sovvagn då man skulle längre bort. Tågets betydelse minskade dock något 
över tid, och något år in på 1950-talet hade bilen kommit att bli ett oftare 
använt färdmedel än tåget. 

Ungefär samma förändring syns i materialet då det gäller cykeln. Cykel 
användes inte lika ofta av informanterna som tåg, men var ändå ett relativt 
vanligt färdmedel under krigsåren, särskilt bland arbetare samt lantbrukare 
och företagare. Cykelsemester framstår som en relativt billig resform, som 
den beskrivs av informanterna. Särskilt med tanke på att de flesta redan hade 
en cykel som de använde.  

Nils, kraftledningsbyggare, berättar att ”1940-talet var cykelns decenni-
um. Som lämmeltåg drog turistande cyklister fram på våra vägar. Många av 
mina kamrater hade varit ute på cykelsemester.” Han beskriver vidare en 
cykelsemester i trakterna av Mora 1947: ”När vi fortsatte mot Mora dagen 
efter, tätnade skaran av cyklister alltmer. Det blev långa köer och ibland hård 
fart. Man ville ju hänga med så det blev litet jobbigt.” Denna semester var 
också ett exempel på det faktum att meddelaren ofta använde sig av flera 
transportmedel. Eftersom det hade börjat regna tog Nils tåg hem.44 

Som tidigare påpekats rådde gummibrist under kriget. Detta drabbade 
framförallt bilismen, men även cyklisterna kunde drabbas. Gummi används 
både i bil- och cykeldäck. För en meddelare ute på cykelsemester uppstod 
problem när hans däck gick sönder så mycket att han var tvungen att försöka 

                                                      
43 KU-nr 7179:1946, Nm 203, NMA. 2015 års penningvärde har beräknats med hjälp av 
Prisomräknaren, tillgänglig online: www.scb.se Välj Prisomräknaren [2016-08-02] 
44 KU-nr 7097:1947, Nm 203, NMA.  
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få tag i ett nytt. Det var inte det lättaste, eftersom man egentligen måste ha 
inköpslicens från den lokala kristidsnämnden i hemorten för att få köpa ett 
cykeldäck. Han lyckades dock hitta en bilverkstad som under ett visst hem-
lighetsmakeri sålde ett däck till överpris.45 

En del meddelare berättar om dagsutflykter de gjorde. Utflykter var ett 
typiskt semesternöje och cykeln var under hela perioden det mest använda 
transportmedlet för kortare dagsutflykter. Allra mest populär för kortare 
utflykter var cykeln under 1930- och 1940-talet, men den användes fortfa-
rande under 1950-talet. Här syns inte samma klassåtskillnad. Cykeln som 
transportmedel vid utflykter användes av alla klasser. 

Så fort kriget var slut ökade bilanvändningen bland informanterna och ett 
par år in på 1950-talet hade bilen ersatt tåget som deras viktigaste transport-
medel. Bilen användes i alla grupper. Samme kraftledningsbyggare, Nils, 
som berättade om en cykelsemester i trakterna av Mora, berättar också om 
bilsemester på 1950-talet:  

1953 köpte vi vår första bil, en mörkgrön Opel Rekord hos Motorcentralen i 
Söderhamn. Det gav oss genast möjlighet att företa en något längre semester-
resa. Den 28 juli 1953 hämtade vi bilen och redan den 30 for vi ut på vår för-
sta bilsemester.46  

 
Bilar köptes vanligen inte för semestern, utan för att användas till vardags. 
Men den som hade bil använde den även under semestern. I ovanstående 
exempel fick den nyköpta bilen snabbt göra nytta som semesterfärdmedel. 
På 1950-talet hände det också att meddelare gjorde resor i Europa med bil. 

Motoriseringen märktes också i det faktum att buss blev ett vanligare 
transportsätt för utflykter efter kriget och in på 1950-talet. Buss användes 
också för kortare deltransporter under semester, till exempel sista biten innan 
man kom till slutdestinationen. Annars var bussen först och främst ett färd-
medel för sällskapsresor utomlands. Några meddelare skriver att de deltog i 
bussresor i Europa. Även gruppresor inom landet gick med buss.  

Flyg är det få meddelare som skriver om. I föregående kapitel uppmärk-
sammades flygcharterns framväxt från och med andra halvan av 1950-talet. 
Bland informanterna var det ovanligt att flyga fortfarande under andra hal-
van av 1950-talet. Informanterna beskriver totalt 4 flygresor. Endast en av 
dessa flygresor gällde en sällskapsresa, en charterresa till London 1958. Öv-
riga tre resor företogs med reguljärt flyg. En flygresa gick från Köpenhamn 
till Malmö 1939, en flygresa från Visby till Bromma 1943 samt en flygresa 
från USA till Sverige 1947. De fyra flygresenärerna var alla kvinnor, en av 
dem tillhörde arbetarklassen vid tiden för resan, övriga var tjänstemän.47 
                                                      
45 KU-nr 8735:1941, Nm 203, NMA. Restriktioner av cykelgummi uppmärksammas också i 
Svenska turistföreningens årsskrift 1944, s. 370. 
46 KU-nr 7097:1953, Nm 203, NMA. 
47 KU-nr 7213:1939, 8954:1943, 7190:1947 och 7034:1958, Nm 203, NMA.  
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Flygresan mellan Köpenhamn och Malmö företogs av Ines, en lärare. Detta 
år, 1939, reste hon med Svenska seglarskolan på kryssning. Kryssningen 
slutade i Köpenhamn och hon flög därifrån till Sverige. I sin dagbok har hon 
enligt egen utsago skrivit: ”Det var h ä r l i g t! (att flyga alltså!)”48  

Dessutom hade båttrafiken en viss betydelse. Båt var ett rätt vanligt färd-
medel hela perioden för informanterna. Det kunde gälla allt från kryssningar 
till användning av färjeförbindelser och reguljär passagerartrafik. Turerna 
kunde gå till kontinenten likväl som till större och mindre öar längs med 
Sveriges kuststräcka. Några informanter hade en egen motorbåt de semestra-
de med. Mindre vanligt men ändå förekommande var att semestra i segelbåt. 

Boende 
Informanterna bodde i fritidshus, på pensionat, hotell, vandrarhem, hyrde 
rum, tältade eller vistades på semesterhem, vilket ska beskrivas i det följan-
de. Notera att de olika boendeformerna inte är varandra uteslutande. Gällan-
de en och samma semester kan informanten ha vistats på flera olika platser 
och till exempel ha bott både på camping och besökt släktingar. Det fanns 
också andra sätt att semestra, vilka fick inverkan på hur man bodde. Till 
exempel besökte informanterna släktingar eller stannade hemma. Dessa se-
mesterformer beskrivs längre fram i kapitlet. 

Familjer och medelålders tjänstemän i fritidshus 
Av de informanter som säger något om sitt boende uppger många att de bod-
de i fritidshus på semestern. För 16 procent av alla semestrar informanterna 
berättar om bodde de i fritidshus. Boendeformen var allra vanligast bland 
tjänstemännen. 21 procent av semestrarna de berättar om bodde de i fritids-
hus. Bland arbetarna var motsvarande andel 9 procent och även bland lant-
brukare/företagare uppgick motsvarande andel till 9 procent.49 Definitionen 
av fritidshus är bred. Det kunde handla om både små och stora hus, så länge 
de utgjorde ett tillfälligt boende för sommargästen. Antingen hyrde infor-
manterna hus, lånade eller ägde dem själva. 

Allra vanligast är att informanterna berättar om vistelser i fritidshus under 
1950-talet. Under första delen av perioden var det framförallt tjänstemän 
som tillbringade semestern i fritidshus. Under 1950-talet blev det ännu lite 
vanligare bland tjänstemän samtidigt som arbetarna nu också började till-
bringa sina semestrar i fritidshus. 19 av de 20 semestrar i fritidshus arbetarna 
berättar om inföll perioden 1949–1959. När det gäller gruppen lantbruka-

                                                      
48 KU-nr 7213:1939, Nm 203, NMA. 
49 Meddelare uppger att de vistades i fritidshus för 117 semestrar, 89 gällde tjänstemän, 20 
arbetare och 8 lantbrukare/företagare. 
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re/företagare är deras semestrar i fritidshus så få till antalet att det inte att se 
någon tydlig förändring över tid. Framförallt företagarna i gruppen, inte 
lantbrukarna, berättar om semestrar i fritidshus. 

Mönstret som syns bland informanterna bekräftas av andra undersökning-
ar. Pihl Atmer har undersökt social status/klass gällande flera sportstugeom-
råden i Stockholm 1930- och 1940-talet. Ett av områdena har studerats fram 
till 1964. Där tillhörde lägre tjänstemän de vanligaste grupperna. Även stor-
företagare, högre tjänstemän, småföretagare och okvalificerade arbetare fö-
rekom i alla områden, lantbrukare däremot i mycket liten utsträckning.50 Att 
lantbrukare sällan vistades i fritidshus uppmärksammas också i en undersök-
ning av sommargäster i Halland 1955.51 

I den tidigare refererade undersökningen av metallarbetares semestrar år 
1937 finns inte ens alternativet fritidhus med.52 Gällande stockholmsfamiljer 
visar en undersökning att nästan hälften av dem som kan räknas som tjäns-
temannafamiljer, 47 procent, vistades i egen eller hyrd sommarbostad (19 
procent i egen sommarbostad och 28 procent i hyrd) medan 29 procent av 
arbetarfamiljerna vistades i egen eller hyrd sommarbostad (15 procent i egen 
sommarbostad och 14 procent i hyrd sommarbostad).53 Enligt undersökning-
en av LO- och TCO-medlemmars semestrar 1949 var det faktiskt högre an-
del LO-medlemmar, 11 procent, som tillbringade semestern i eget sommar-
nöje, än TCO-medlemmar, 8 procent. Här var andelen lägre, vilket till viss 
del kan bero på att man frågar efter ”eget” sommarnöje.54 Vid den här tiden 
ser det med andra ord ut att ha blivit vanligare även bland arbetare att till-
bringa semestrarna i fritidshus. 

Förutom klass finns ytterligare några faktorer som spelade roll för ifall 
semesterfiraren skulle tillbringa ledigheten i sommarstuga eller inte. De 
nämnda enkätundersökningar som gjordes under perioden pekar på att stads-
bor hellre bodde i fritidshus än landsortsbor. Särskilt vanligt verkar det ha 
varit bland stockholmare. Som visats ovan var stockholmsfamiljerna särskilt 
benägna att tillbringa semestern i fritidshus.55 Undersökningen gällande LO- 
och TCO-medlemmar 1949 visar också en sådan skillnad mellan de som 
bodde i staden och de som bodde på landet.56 Bland informanterna går det 
ofta inte att i materialet se var de bodde, men bland dem där uppgift finns 
var påfallande många av dem som vistades i fritidshus stadsbor. 

Andra faktorer som hade betydelse var familjesituation och ålder. I enlig-
het med den refererade Stockholmsundersökningen är det rimligt att anta att 

                                                      
50 Pihl Atmer, 1998, s. 224–261. 
51 Finnveden, 1958, s. 221. 
52 Metall 1888–1938, 1938, s. 79. 
53 Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46–47.  
54 SOU 1950:32, s. 102–104. 
55 Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46–47. 
56 SOU 1950:32, s. 102–104. 
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familjer var vanliga bland sommarstugegästerna.57 Bland informanterna 
fanns många familjer som vistades i sommarhus. Det var också relativt van-
ligt att vuxna informanter i medelåldern utan barn vistades i fritidshus. Även 
detta återspeglas i andra undersökningar. Vanligast var det bland 40 till 50-
åringar, enligt undersökningen bland LO- respektive TCO-medlemmar 1949. 
Ungdomar i tjugoårsåldern och däromkring var enligt samma undersökning 
minst benägna att bo i fritidshus.58 Bland arbetarungdomar var fritidshusbo-
ende ovanligt även i slutet av 1950-talet.59  

Den generella bilden av frågelistsvaren är att stugvistelser vanligen kräv-
de lite bättre ekonomi, detta trots att, som det redan påpekats, 1930-talets 
stugtyp var enklare och billigare än de tidigare sommarvillorna och trots att 
det var vanligt bland informanterna att hyra stuga under semestern. Stughy-
ror kunde variera relativt mycket beroende på husets storlek och vilka be-
kvämligheter som fanns där. Det visar prisuppgifter som informanterna ger. 
För en veckas stughyra 1943 betalade en tjänsteman 25 kronor, vilket mot-
svarar 487 kronor i 2015 års penningvärde.60 För en annan stuga år 1953 låg 
hyran för en vecka på 50 kronor, vilket motsvarar 698 kronor i 2015 års pen-
ningvärde.61 För en månadshyra betalade en meddelare motsvarande ca 4 200 
kronor i 2015 års penningvärde, för en sommarhyra (juni–augusti) cirka 
9 500 kronor i 2015 års penningvärde och för en årshyra cirka 3 400 kronor i 
2015 års penningvärde.62 

Sommarstugegästerna, både de vuxna och barnen, ägnade sig åt en kom-
bination av vilsamma och lite mer fysiska aktiviteter utomhus. Den allra 
vanligaste aktiviteten var sol och bad. Informanterna ägnade sig också åt 
någon form av friluftsliv, umgänge med vänner, utflykter och ibland arbete.63 
Att det är så många som berättar om umgänge med vänner kan kanske tyckas 

                                                      
57 Familjer med barn pekas ut som vanligaste sommarstugegruppen i början av 1940-talet på 
den ort som Allwood och Ranemark studerar. Allwood och Ranemark, 1943, s. 225–226. 
58 LO-medlemmar under 30 år var minst benägna att bo i fritidshus, enligt SOU 1950:32, s. 
102–104. 
59 Enligt en undersökning år 1959 hade mindre än 5 procent av ungdomarna tillbringat semes-
tern i hus, En rapport om ungdomens resvanor, enkätundersökning bland svenska ungdomar 
på läger i Norge, Reso Stockholmsklubb, ARAB. 
60 KU-nr 9728:1943, Nm 203, NMA. Dagens penningvärde har beräknats med Prisomräkna-
ren, tillgänglig online: www.scb.se välj Prisomräknaren [2016-08-02]. 
61 KU-nr 7949:1953, Nm 203, NMA. Dagens penningvärde har beräknats med Prisomräkna-
ren, tillgänglig online: www.scb.se välj Prisomräknaren [2016-08-02]. 
62 En tjänsteman hyrde i juli månad 1952 ett torp, som har fick han betala 300 kronor för, 
vilket motsvarar 4 213 kronor i 2015 års penningvärde. År 1947 hyrde han ett sommarställe 
hela sommaren, från och med juni till och med augusti, för 500 kronor, vilket motsvarar 9 498 
kronor i 2015 års penningvärde. Slutligen hyrde samme man ett torp under ett helt år 1953. 
Det kostade 240 kronor, vilket motsvarar 3 350 kronor i 2015 års penningvärde. KU-nr 
9068:1947 och 1952–1953, Nm 203, NMA. Dagens penningvärde har beräknats med Prisom-
räknaren, tillgänglig online: www.scb.se välj Prisomräknaren [2016-08-02]. 
63 Självklart kan informanter berätta om flera olika aktiviteter för en och samma semester. 



  134 

märkligt. Det handlade ibland om vänner som kom på besök och ibland om 
att meddelarna skaffade sommarställe i närheten av vänners sommarställe. 
Framförallt var det så att informanterna blev vänner med sina stuggrannar. 
Då de hade sitt ställe i många år hann de bli vänner med grannarna. 

Framförallt de vuxna informanterna ägnade sig åt arbete under vistelsen i 
fritidshuset. Det kunde till exempel handla om trädgårdsarbete eller arbete på 
huset. En kvinna, berättar om sina tonårssemestrar i familjens sommarstuga 
på 1950-talet att hon och systern tyckte om ”att sola, bada och cykla om-
kring för att hälsa [på] andra ungdomar som de pratade med, dansade med”. 
Föräldrarna däremot, berättar hon, arbetade i trädgården. De solade och lata-
de sig inte så mycket.64 Trots denna meddelares utsaga var bad, friluftsliv 
och utflykter inte ovanliga aktiviteter bland de vuxna meddelarna heller. 

Lantbrukare och företagare i tält 
Bland informanterna var det en mindre grupp som campingsemestrade. För 
43 semestrar berättar informanterna att de tältade. Det gällde 5 procent av 
arbetarnas semestrar, 4 procent av tjänstemännens semestrar och hela 16 
procent av gruppen lantbrukare/företagares semestrar.65 Det var ingen skill-
nad mellan lantbrukare och företagare. Båda grupperna berättar relativt ofta 
om semestrar i tält. Sett till andra faktorer var gruppen som tältade relativt 
blandad. Här återfanns både barnfamiljer, par utan barn samt ungdomar. 
Genomsnittligt var de som tältade lite yngre än de som bodde i fritidshus, 
men det är samtidigt tydligt att informanter i olika åldrar kunde tälta. 

Enligt en del andra undersökningar var camping vanligt bland arbetare. 
Camping utvecklades under 1930-talet till en arbetarklassens folkrörelse, 
rapporterar Allwood och Ranemark från det mindre stationssamhälle som de 
kallar Medelby i början på 1940-talet, där en campingplats fanns.66 Bland 
metallarbetare år 1937 var camping den vanligaste semesterformen. En tred-
jedel av dem som besvarat enkäten hade tältat.67 Men enligt andra senare 
undersökningar var camping inte lika vanligt i arbetarklassen, förutom bland 
ungdomar. Vare sig Stockholms arbetarfamiljer år 1944 eller LO-
medlemmar år 1949 hade tältat i någon nämnvärd utsträckning, men så 
mycket som 42 procent av de socialdemokratiska ungdomarna på läger upp-
gav att de hade campat år 1959.68 

                                                      
64 KU-nr 7240, Nm 203, NMA. 
65 Arbetarna berättar om 11 tältsemestrar, tjänstemännen om 18 tältsemestrar och lantbrukar-
na/företagarna om 14 tältsemestrar. 
66 Allwood och Ranemark, 1943, s. 237. 
67 Metall 1888–1938, 1938, s. 79. 
68 Camping fanns inte med som eget alternativ vare sig i undersökningen av stockholmsfamil-
jerna eller i undersökningen av LO-medlemmars semestrar år 1949 utan ingick antingen under 
rubriken ”Resa”, som samlade åtta procent av stockholmsfamiljerna år 1944, se Statistisk 
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Det går inte riktigt att säga varför olika undersökningar visar så olika re-
sultat gällande gruppen arbetare. Möjligen kan det vara så att det skedde en 
förändring över tid, camping var sannolikt mer vanligt bland arbetare på 
1930-talet, för att sedan inte ha lika stark betydelse resten av perioden. Det 
faktum att så många ungdomar på läger berättar att de tältat är nog inte så 
konstigt, med tanke på att de tillfrågade nog såg positivt på lägerliv. De vis-
tades ju på läger då de blev tillfrågade. Att tjänstemannen sällan tältade visar 
också andra undersökningar.69 

Meddelaren kunde slå upp sitt tält där hen tyckte att det passade. En egen-
företagare berättar om sina cykelsemestrar år 1938–1944, att de slog upp sitt 
tält ”antingen vid någon officiell tältplats eller också helt ensamt på något 
passande ställe.”70 I föregående kapitel beskrevs hur campingplatserna ut-
vecklades under perioden. Den utvecklingen, från enklare campingplatser till 
campingplatser med mer service, syns också i informanternas beskrivningar. 
Dessutom syns att bilburen camping blev också vanligare. 

Utvecklingen kan exemplifieras av två informanters berättelser. Enligt 
den då tolvåriga Sonja var det i slutet av 1930-talet ett uppskattat nöje bland 
fabriksarbetarna (hennes far arbetade i fabrik) att åka på semester till Ängel-
holm: 

Den bästa semestern på den tiden, det var att åka tåg till Ängelholm, med tå-
get kom man nästan enda ner till stranden vid Råbocka, och här på camping-
platsen slog man upp sitt tält, det fanns inte några trestjärniga campingplatser, 
men det fanns ett utedass och pump, tvättfat fick man ha med sig.71 
 

Kraftledningsbyggaren Nils berättar om camping tio år senare. De tältade då 
på… 

en stor kommunal tältplats. Nu fick vi verkligen se att en ny epok hade inletts. 
Nämligen bilens. Till tältplatsen hörde en stor parkeringsplats och där var 
hundratals bilar parkerade plus några motorcyklar. Utanför något enstaka tält 
fanns några cyklar. Men de var försvinnande få.72 

 

                                                                                                                             
undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46, eller under rubriken ”Övriga”, vilken 
samlade fem procent av LO-medlemmarna år 1949, se SOU 1950:32, s. 102. 
69 Camping fanns inte med som eget alternativ vare sig i undersökningen av stockholmsfamil-
jerna eller i undersökningen av TCO-medlemmars semestrar år, utan ingick antingen under 
rubriken ”Resa”, som samlade fem procent av stockholmsfamiljerna med tjänstemannatillhö-
righet år 1944 eller under rubriken ”Övriga”, vilken samlade 10 procent av TCO-
medlemmarna år 1949, Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46 och 
SOU 1950:32, s. 105. 
70 KU-nr 7991, Nm 203, NMA. 
71 KU-nr 7668:1938–1939, Nm 203, NMA. 
72 KU-nr 7097:1956, Nm 203, NMA. 
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Nils utgjorde inget undantag. Tidigare hade han cyklat, men den här gången 
kom han med bil. Till camping hörde utomhusaktiviteter som sol, bad, pro-
menader och sport, enligt vad som kan utläsas ur informanternas berättelser. 
Informanterna promenerade omkring och besåg de nya omgivningarna eller 
vandrade i naturen. En del kombinerade camping med fiske. 

Tältsemestrarna kan knytas till ekonomi. Som påpekats i föregående kapi-
tel var camping en relativt billig semesterform: ”vi såg så mycket fint allde-
les gratis”, berättar sömmerskan Lisa om en campingsemester tillsammans 
med make och barn.73 Ändå framstår campingsemestrarna som mer ekono-
miskt krävande än till exempel hemma- eller släktsemestrar. Meddelarna 
berättar om mer konsumtion, till exempel inköp av utrustning och nöjeskon-
sumtion, i samband med campingsemestrarna än de gör för hemma- och 
släktvistelserna. Bland ungdomar som berättade om sina semestrar år 1959 
ansågs tältsemestrar ha kostat mer än till exempel släktsemestrar. Tältse-
mestrarna uppgavs ha kostat mellan 400–500 kronor, vilket motsvarar 
4 683–5 854 kronor i 2015 års penningvärde.74 

Tjänstemän på hotell, pensionat och i hyrda rum 
I 13 procent av de semestrar informanterna berättar om vistades de på pen-
sionat, hotell eller i hyrt rum. 9 procent av arbetarna berättar om sådana se-
mestrar, 5 procent av lantbrukarna/företagarna och 17 procent av tjänste-
männen.75 Boendeformen var vanligare bland tjänstemän av båda könen samt 
bland arbetarmän än bland övriga grupper. För arbetarmännen fungerade, 
enligt deras beskrivningar, hotell och pensionat som ett komplement till 
andra boendeformer när det var ute och reste. Gällande tjänstemannagruppen 
var det fler som vistades hela semestrar framförallt på pensionat, men också i 
hotell eller i hyrda rum. Hotell kunde till exempel vara ett turisthotell i fjäll-
trakterna eller, främst då meddelaren reste utomlands, resandehotell. 

Resultaten stämmer överens med resultaten av andra undersökningar. Bo-
endeformen var ovanlig bland arbetare. I undersökningen av metallarbetares 
semestrar år 1937 fanns alternativet inte med.76 Bland LO-medlemmar år 
1949 uppgick de som vistats på pensionat, semesteranläggning eller liknande 

                                                      
73 KU-nr 7189:1953, Nm 203, NMA. 
74 Släktsemestrarna bedömdes ha kostat ungefär hälften så mycket, 200–300 kronor. Uppgift 
om ungdomars kostnader för tält- respektive släktsemestrar ges i En rapport om ungdomens 
resvanor…, Reso Stockholmsklubb, ARAB; Prisomräknaren, tillgänglig online: 
www.scb.se välj Prisomräknaren [2016-08-03]. 
75 Informanterna berättar om 95 semestrar i pensionat, hotell och hyrda rum. Av dessa gällde 
20 arbetare, 4 lantbrukare och 71 tjänstemän. 
76 Alternativet ”Var ute och reste med tåg eller båt” samlade 15 procent av metallarbetarna. I 
den gruppen kan en del hotell-, pensionats- och rumsgäster ha funnits med, men det faktum att 
det inte fanns med som eget alternativ tyder på att det var mer ovanligt, Metall 1888–1938, 
1938, s. 79. 
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(här kan alltså även föreningarnas semesteranläggningar ingå) till en tiondel. 
Och när socialdemokratiska lägerungdomar redogjorde för sina semestrar år 
1959 uppgick andelen som bott på hotell till knappt 5 procent.77  

Att det var vanligare bland just tjänstemän att bo på pensionat konstaterar 
Allwood och Ranemark i sin studie.78 Det stämmer också överrens med un-
dersökningen av TCO-medlemmars semestervanor år 1949. Enligt denna 
tillbringade nästan en fjärdedel av TCO-medlemmarna sin semester på pen-
sionat. Det var vanligare bland kvinnorna än männen.79 Det senare skiljer sig 
något från hur det såg ut bland informanterna inom tjänstemannagruppen, 
där skillnaden mellan kvinnor och män var liten.  

Som visades i föregående kapitel blev det, sett i relation till annat, dyrare 
över tid att bo på pensionat. Att pensionatsvistelser krävde lite mer av eko-
nomin är också det intryck man får av frågelistsvaren. De informanter som 
beskriver semestrar på pensionat ser ut att ha haft relativt god ekonomi. Till 
skillnad mot exempelvis camping och cykelsemestrar är det heller aldrig ett 
alternativ som förs fram med argumentet att det var billigt.  

De vanligaste aktiviteterna var sol och bad och sightseeing. Även socialt 
umgänge, främst med människor informanten inte hade mött tidigare, besök 
på restauranger, kaféer och barer samt vila är ofta rapporterade aktiviteter. 
Med hjälp av en informant ska jag berätta lite mer om pensionatssemestrar-
na. Den här informanten, en kvinna från tjänstemannagruppen, menar att 
pensionatssemestrar var mycket vanliga under 1940-talet. Hon generaliserar 
något och menar att alla... 

pensionat hade detsamma att erbjuda – nämligen relativt god mat […] – en 
badstrand vid hav eller insjö – promenadvägar i närheten av ”panget”. Gäster-
na var oftast i kategori tjänstemän, arbetsledare eller likn. (Bestod av familjer, 
ett större antal ensamstående yrkeskvinnor och några få ungkarlar). Ett par tre 
gånger under semesterperioden arrangerades på pensionatet sällskapsaftnar 
med dans och tävlingar eller likn.80 

 

                                                      
77 SOU 1950:32, s. 102–103; En rapport om ungdomens resvanor…, Reso Stockholmsklubb, 
ARAB. I undersökningen av stockholmsfamiljernas semestrar år 1944 saknas pensionat som 
eget alternativ. Där klumpades det ihop med släktvistelser och andra vistelser som inte utgjor-
des av vistelse i sommarstuga. Alternativet samlade 44 procent av arbetarfamiljerna, men de 
flesta inom gruppen vistades förmodligen, vilket snart ska visas, hos släktingar och inte i 
pensionat, Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46. 
78 Allwood och Ranemark, 1943, s. 226–227. 
79 SOU 1950:32, s. 105. Gällande den undersökning som gjordes av stockholmsfamiljers 
semestervanor klumpades pensionatsvistelser ihop med släktvistelser och det går inte att 
urskilja pensionatsgästerna. Andelen tjänstemannafamiljer som vistades i ”Annan fast som-
marbostad”, med vilken avsågs vistelser hos släktingar, bekanta, på pensionat och liknande 
var dock stor, 42 procent, enligt Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 
46. 
80 KU-nr 7667, komplettering, Nm 203, NMA. 
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Informanten berättar om tre olika semestrar hon själv tillbringade på pensio-
nat. Den tredje semestern upplevde hon år 1957. Hon var då gift och hade en 
liten dotter på drygt två år. Hela familjen gästade ett pensionat i Ålands 
skärgård. Semesterbeskrivningen utgör ett bra exempel på hur en familjese-
mester på pensionat kunde se ut: 

Det var en harmonisk och fin familjesemester – vi badade, solade och prome-
nerade på dagarna och även på kvällarna gjorde vi långa, sköna simturer. Vi 
rodde ofta över till Mariehamn och upplevde den lugna, idylliska och bilfria 
staden med dess parker och övriga små sevärdheter81 

 
Till de övriga nöjena, som det beskrivs av denna meddelare, hörde att besöka 
traktens restauranger.82 

Utrikesresenärerna bodde ofta på hotell. En lantbrukarman som var 51 år 
vid tiden för sin första semester gjorde då en utlandsresa. Han for iväg till-
sammans med medlemmar i lantbrukarklubben som han var med i. Totalt var 
de arton deltagare, fjorton vuxna och fyra barn. De åkte i fyra bilar och bod-
de på hotell eller i små värdshus, berättar han. Rummen var bokade i förväg. 
De hade planerat resan i flera år och satt in pengar på en gemensam bank-
bok.83 

För de semestrar där vistelser i hotell, hyrda rum och på pensionat istället 
utgjorde ett komplement till andra boenden var det relativt vanligt att infor-
manterna reste runt mer. De berättar om tält-, vandrarhems- och släktsemest-
rar där någon natt eller så tillbringades på hotell. Det kunde vara svårt att 
komma fram dit man skulle på en dag, så att övernattning på hotell krävdes. 
För vandrarhems- och campinggästerna kunde en natt på hotell upplevas 
som bekvämt och avkopplande och som skydd mot krävande väder.   

Kvinnorna och föreningarna 
I de enkäter gällande hur folk tillbringat sin semester som gjordes fanns 
vandrarhem, semesterhem eller föreningsorganiserad resa aldrig med som 
egna alternativ. Det är därför svårt att få en uppfattning av omfattningen. 
Med tanke på svarsalternativens utformning och storlek är det troligt att fö-
reningsanordnade semestrar var ett mindre vanligt alternativ.84  
                                                      
81 KU-nr 7667, Nm 203, NMA. 
82 KU-nr 7667, Nm 203, NMA. 
83 KU-nr 7146:1956, Nm 203, NMA. 
84 I undersökningen av metallarbetares semester år 1937 var alternativen hemma, camping, 
hälsat på hos släkt och vänner samt tåg- eller båtresa. Troligen ingår vistelser hos och resor 
med föreningar i det sista alternativet, tåg- eller båtresa. Detta alternativ var minst använt av 
metallarbetarna, 15 procent reste år 1937. Se Metall 1888–1938, 1938, s. 79. I undersökning-
en av stockholmsfamiljers semestrar år 1944 ingår sådana vistelser i det bredare alternativet 
”annan fast sommarbostad”, där alla andra semesterformer än hemma, fritidshus och resa, till 
exempel även släktvistelse och pensionatsvistelse, samsas. 42 procent av stockholmsfamiljer-
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Informanterna uppger att de deltog i någon typ av föreningsorganiserad 
resa eller vistelse i runt 6 procent av alla de semestrar de berättar om. Det 
föreningsorganiserade semestrandet verkar ha varit ungefär lika vanligt över 
hela perioden, enligt vad som går att se i frågelistsvaren. I alla klasser berät-
tar kvinnor om lite fler semestrar i föreningars regi än män gör. Runt 8 pro-
cent av de semestrar kvinnor berättar om gällde semestrar i föreningars regi. 
För männen var motsvarande siffra cirka 3 procent. Allra vanligast var det 
bland kvinnor tillhöriga tjänstemannagruppen.  

Det föreningsstyrda semestrandet är troligen underrepresenterat i infor-
manternas berättelser, eftersom en förening mycket väl kan ha varit inblan-
dad aktör, utan att nämnas. I en del fall berättar till exempel informanterna 
att de tillbringat natten på ett turisthotell, utan att säga något mer om vilken 
aktör som drev det. Ett sådant kan antingen ha varit privat eller föreningsdri-
vet. 

Det faktum att kvinnorna i högre utsträckning än männen använde sig av 
föreningsalternativ är intressant med tanke på vad som sades i föregående 
kapitel gällande kvinnors engagemang i föreningar. Där konstaterades gäl-
lande semesterhemsföreningar att det inte bara var en fråga som inbegrep 
kvinnor, utan även män. Här syns att kvinnor ändå i lite högre utsträckning 
än män använde sig av föreningsalternativen, men då handlar det om alla 
föreningsalternativ, inte enbart semesterhem. 

Den enskilda förening informanterna oftast berättar att de använde sig av 
var STF. Vanligast var att de besökte vandrarhemmen, men också fjällan-
läggningar drog en viss publik. Andra föreningar som nämns är Reso, Skid- 
och friluftsfrämjandet, ungdomsorganisationer av olika slag, intresseorgani-
sationer för lantbruket och landsbygden, husmoderssemesterhemsföreningar, 
semesterhemsföreningar för student- och yrkesgrupper, nykterhetsförening-
ar, politiska och fackliga organisationer samt religiösa föreningar. Trots att 
föreningsalternativen inte hörde till de allra vanligaste sätten att tillbringa sin 
semester på var de inte obetydliga. Många informanter kom någon gång i 
kontakt med dem, och för vissa utgjorde de enda möjligheten till semester. 
Föreningarna kunde fungera både som en ekonomisk hjälp och som inspira-
tion i semesterlivet.  

                                                                                                                             
na semestrade i ”annan fast sommarbostad” år 1944. Även resor kan ha företagits i förening-
ars regi, även om det förmodligen inte var lika vanligt. Statistisk undersökning rörande Stock-
holmsfamiljer, 1947, s. 46. I den undersökning som gjordes av LO- och TCO-medlemmars 
semestrar år 1949 bör det föreningsorganiserade semestrandet antingen ha ingått i antingen 
alternativet ”på pensionat, semesteranläggning eller dylikt” eller i alternativet ”på annat sätt”. 
Nio procent av LO-medlemmarna och 23 procent av TCO-medlemmarna uppgav att de hade 
vistats på pensionat eller annan semesteranläggning. Fyra procent av LO-medlemmarna och 
tio procent av TCO-medlemmarna uppgav att de semestrat på annat sätt; SOU 1950:32, s. 
102–105. För år 1959 gjordes en undersökning av lägerungdomars semestervanor; En rapport 
om ungdomens resvanor…, Reso Stockholmsklubb, ARAB. Där fanns vandrarhem med som 
eget alternativ, men det hade dragit mindre än fem procent av ungdomarna. 
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I samband med föreningssemestrar berättar informanterna generellt om 
fler inköp och mer nöjeskonsumtion än vad som gäller både hemma- och 
släktsemestrar. Det faktum att föreningssemestrar generellt var billigare än 
motsvarande privata alternativ möjliggjorde då istället ytterligare inköp. 
Informanternas pengar räckte till mer än de annars skulle ha gjort när de tog 
hjälp av föreningarna, till exempel både till resa (med Reso) och ny resväs-
ka. 

För lantbrukarkvinnor och arbetarkvinnor var istället husmoderssemester-
hem ett ofta använt föreningsalternativ. Det är tydligt att dessa subventione-
rade semestrar verkligen gynnade arbetar- och lantbrukarkvinnor. Hushåll-
ningssällskapen ordnade också resor för lantbrukarkvinnor, vilket ett par 
informanter berättar om. För många lantbrukarkvinnor var sådana alternativ 
den enda kontakt de fick med semester under perioden.85  

Astrid, småbrukarhustru, beskriver en semester 1943. Efter slåttern kunde 
hon på läkares inrådan åka iväg på en husmoderssemester. Hon var i stort 
behov av vila, men hade också väldigt dåligt med pengar. Hade hon inte fått 
denna möjlighet att åka iväg gratis skulle det inte ha blivit någon resa, skri-
ver hon. Astrid hade inte råd att köpa nya kläder inför resan, men fick lite 
nya plagg tack vare att en väninna gjorde en insamling åt henne.86  

En annan kvinna, Ebba, berättar om sin första semester efter att hon gift 
sig. Då var hon 41 år och hade varit gift i 14 år. Maken var arbetare, själv 
tog hon hand om jordbruket där de bodde. Hon åkte iväg till ett husmoders-
semesterhem, som drevs av en kvinnoklubb (okänt om det var en socialde-
mokratisk eller någon annan typ av kvinnoklubb). Hon hade varit sjuk ett tag 
och var därför i stort behov av vila. Ebba behövde inte bekosta vistelsen 
själv, utan det gjorde kvinnoklubben som hade andel i semesterhemmet.87  

Andra inköp 
Övriga inköp som informanterna beskriver är, som redan påpekats: 3) utrust-
ning, 4) souvenirer, 5) mat och dryck, samt 6) upplevelser och nöjen. I det 
följande ska de övriga fyra undergrupperna beskrivas lite närmare och några 
exempel ges. Till punkt 3, utrustning, räknas sådant konsumenten tyckte sig 
behöva inför resan och som inte utgjordes av boende, färdmedel eller mat 
och dryck. Det kunde gälla inköp av väskor, kameror, kläder, parlörer, in-
formationsmaterial, presenter, tält och campingutrustning. Kameror är typis-
ka exempel. Gun var 15 år gammal och arbetade som affärsbiträde 1948. Det 

                                                      
85 Inga beskrivningar av husmoderssemestrar återfinns, som redan påpekats, bland kvinnor 
från tjänstemannagruppen. 
86 KU-nr 7056:1943, Nm 203, NMA. 
87 KU-nr 7137:1944, Nm 203, NMA. 
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året åkte hon iväg på ett juniorläger som en förening höll i. Inför den semes-
tern hade hennes mamma köpt en kamera till henne.88  

Souvenirer, punkt 4, alltså föremål som fungerar som en påminnelse om 
det plats som besökts, var en typisk turistkonsumtion. De informanter som 
var utomlands under perioden beskriver relativt ofta souvenirköp. Ett exem-
pel ges av en då 38-årig folkskollärare, Erik, som berättar om en sällskapsre-
sa genom Europa han gjorde tillsammans med sin hustru och några vänner år 
1939. Han berättar att de då bland annat köpte var sitt miniatyrexemplar av 
en berömd altartavla av bröderna van Eyck.89 En annan informant, Eugén, 
även han lärare, nämner inköp av en scarf med Eiffeltornsmönster i Paris 
under en semester 1955.90  

Det finns också exempel på souvenirköp gällande turism i Sverige. Till 
exempel berättar den dåvarande lantbrukaren Gunnar om souvenirer i Vads-
tena 1941: ”Såg i skyltfönstren de vackra Vadstenaspetsarna i souveniraffä-
rerna.”91 Ett annat exempel ges av Ines, dåvarande hemmafru med tjänste-
mannatillhörighet, som med anledning av hennes och hennes barns bilresa 
genom Skåne, skriver att i ”Ängelholm köpte vi lergökar naturligtvis.”92 
Uttrycket bör rimligen tolkas som att lergökar var något man förväntades 
köpa då man var i Ängelholm.  

Denna typ av inköp berättas det framförallt om då det gäller stadssight-
seeing. I samband med naturorienterade semestrar är sådana beskrivningar 
mindre vanliga, möjligen med undantag för fjällturismen. Souvenirer är in-
tressanta för att de är tydliga tecken på att det redan vid denna tid fanns vad 
man kan kalla en turistisk infrastruktur, en handel riktad just mot turister.  

Inköp av mat och dryck (punkt 5) hör till en typ av nödvändighetskon-
sumtion som behövs vare sig meddelaren stannar hemma eller reser iväg. 
Det handlar dessutom om en konsumtion som inte kunde väljas bort ifall 
man hade dålig ekonomi. Inga andra typer av inköp beskrivs följdriktigt så 
ofta i frågelistsvaren som inköp av mat och dryck, inklusive sötsaker.  

Det betyder dock inte att dessa inköp alltid såg likadana ut, tvärtom. De 
kunde varieras beroende på meddelarens ekonomiska situation och beroende 
på vad hen gjorde på sin semester. En resa innebar oftare att informanten åt 
ute. Ibland ingick maten i vistelsen. Förutom att utgöra ett näringsintag kun-
de konsumtionen av mat och dryck också utgöra en del av semesterns upple-
velser och nöjen. Om man lagde sin mat själv, vilket till exempel kunde gälla 
de som tältade eller bodde i sommarstuga, såg det ändå inte ut på samma sätt 
som hemma, eftersom matlagningsförhållandena var annorlunda, ofta myck-
et enklare. 

                                                      
88 KU-nr 7410, Nm 203, NMA. 
89 KU-nr 7036, Nm 203, NMA. 
90 KU-nr 7127, Nm 203, NMA. 
91 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
92 KU-nr 7213:1954, Nm 203, NMA. 
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Flera informanter berättar om inköp av sötsaker, som glass, eller att gå på 
ett konditori och dricka kaffe och äta något sött. Sådana köp gjordes både av 
informanter som vistades hemma och informanter som reste. Redan nämnda 
Berit skriver till exempel om hemmasemestern 1950 att de vid en utflykt åt 
glass på konditori.93 

Till nöjes- och upplevelsekonsumtion (punkt 6) räknas bland annat inträ-
den till dansbanor, museibesök eller besök på musikföreställning. Denna typ 
av inköp var inte så omfattande, om man ska se till hur ofta sådana beskriv-
ningar finns med i frågelistsvaren, men de var ändå en del av vad informan-
terna ägnade sig åt under semestrarna. En meddelare som beskriver sådan 
upplevelsekonsumtion är Ines. Beskrivningen gäller en resa genom Europa 
som anordnades av Linjebuss 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 flerta-
liga: 

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 ”bergakungsa-
lar” och i Padirac fick vi dessutom åka båt på en underjordisk flod till ”Reg-
nets sjö” där vattnet forsade från grottaket här och där.94 

 
Gällande resor i Sverige skriver Birgit, lanthusmor, angående sin husmors-
semester år 1948, om biobesök och marknadsbesök. På marknaden köpte 
hon en madonna med barn i gips. Gällande den avslutande helgen i Stock-
holm skriver hon vidare om en rundtur genom staden i spårvagn, om besök 
på Nordiska museet och om ett Skansenbesök. ”Vi var ju för första gången 
till Stockholm och då måste man ju ha sett Skansen”.95   

Semesterns platser 

Kusttrakterna, Stockholm och fjällen 
Semesterfirarna höll sig mestadels inom Sverige på sina resor. I en artikel av 
Stenberger år 1949 kartläggs antalet bäddar som fanns att tillgå för semester-
firarna. Hon har då beräknat utbudet både hos privata aktörer och föreningar, 
som Reso och STF. Där kan man se att Västkusten och Stockholm är de 
                                                      
93 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
94 KU-nr 7213, Nm 203, NMA. 
95 KU-nr 7054, Nm 203, NMA. 



  143 

dominerande turistplatserna i landet sett till utbudet av bäddar för semesterfi-
rarna.  

Många bäddar fanns på Västkusten, utspridda längs kuststräckan från 
Strömstad i norr till Falsterbo i söder. Stora orter med särskilt många bäddar 
var Smögen, Fiskebäckskil, Göteborg, Varberg, Båstad-Malen och Mölle. 
Även längs med östra kusten fanns några platser med ett visst utbud (dock 
inte lika många bäddar, som hos de största orterna på västkusten) främst 
Ronneby, Borgholm och Visby. Flest bäddar fanns i Stockholm.96 Förutom 
kustorterna fanns några andra platser med viss betydelse. Det gällde Rättvik 
i Dalarna samt fjällen, främst trakterna kring Åre samt Abisko.97  

Närhet till vatten och strand har också uppmärksammats utgöra en stor 
dragningskraft vid valet av fritidshus.98 Ser man till hur det såg ut i STF:s 
hotell- och pensionatsförteckningar och de beskrivningar som gavs i semes-
terrelaterade pensionatsannonser i veckotidningen Husmodern var pensiona-
ten ofta förlagda vid havet, på traditionell turistmark, längs Västkusten eller 
på Öland. Ytterligare en del låg i de nordligare fjälltrakterna och andra, helt 
enkelt, på landet.99  

När det gäller var i landet informanterna vistades går det att urskilja ett 
mönster som är mycket likt det som redovisats i det föregående. Områden 
som oftare än andra nämns är platser längs med landets västra kust, till ex-
empel Båstad, Falkenberg, Tylösand, Skanör, Varberg, Mellbystrand, Halm-
stad och Strömstad. Också Stockholm nämns ofta. Andra platser som nämns 
förhållandevis ofta är orter i fjällen, i landskapet Dalarna, särskilt Rättvik 
och Leksand, samt platser på Gotland och Öland. 

Då det gäller förhållande land – stad är landsbygden mer omnämnd, men 
det hindrar inte att också städer, även mindre svenska städer, besöktes. En-
ligt frågelistsvaren var det då vanligen så att meddelaren besökte staden över 
dagen. En annan faktor som hade stor betydelse för valet av semesterort var 
att informanterna besökte sina släktingar. Det får till resultat att en mängd 
olika orter nämns i frågelistsvaren. Där någon bodde, där kunde en informant 
fira semester. 

                                                      
96 Stenberger, 1949, s. 110–114. 
97 Stenberger, 1949, s. 110–114. 
98 Finnveden, Bengt 1958, s. 210–11. Orvar Löfgren har pekat på betydelsen av vyn/utsikten i 
sin diskussion rörande 1930- och 1940-talets fritidshusboende. Huset skulle ha utsikt mot 
vatten, horisonten och solnedgången, Löfgren, 1994, s. 104–105. 
99 Vilo- och kurorter i Sverige, 1938; Hotell & pensionat i Sverige, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953 och 1956 samt Husmodern, 21–30/1938, 21–30/1939, 21–30/1940, 21–30/1947, 21–
30/1948, 21–30/1949, 21–30/1957, 21–30/1958 och 21–30/1959. Semesterrelaterade annonser 
för pensionat förekom endast i Husmodern, ej i Lektyr.  
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Nära naturen 
Det är relativt vanligt att naturupplevelser beskrivs i samband med stugse-
mestrar och tältning, men informanterna skriver om naturupplevelser också i 
andra sammanhang.  Många av de släktingar som besöktes bodde till exem-
pel på landet. Ett sätt att skatta antalet semestrar då informanten vistades i 
naturens närhet är att räkna samman antalet tillfällen då de bodde i antingen 
fritidshus eller tält med övriga tillfällen för vilka de beskriver en naturupple-
velse. Räknat på detta sätt vistades informanterna i naturen i en tredjedel av 
alla semestrar de skriver om. Självklart måste siffran ses som en ungefärlig 
uppskattning. Meddelare vistades sannolikt i naturen även vid andra tillfäl-
len. Det kan dessutom ha funnits de som bodde i fritidshus eller på camping, 
men för den skull inte vistades i naturen.100  

Ett då 27-årigt vårdbiträde berättar om en cykel- och tältsemester år 1941. 
Denna tillbringade hon med sin fästman. De hade, skriver hon ”tillgång till 
bad, sol o frisk luft, vacker natur”.101 Att bada och att vistas i solen hörde 
semesterlivet till. Särskilt ofta nämns sol och bad av meddelare som vistades 
i kusttrakterna. Kvinnor nämner oftare än män att de solade. Både kvinnor 
och män ur alla klasser nämner att de badade. Andra naturnära sysslor var 
promenader, skidåkning, rodd- och fisketurer, bärplockning och älgjakt, 
liksom att bara vara i naturen och njuta av dess skönhet. 

Att vistas i fritidshus innebar för en del informanter att de kom nära inpå 
naturen. Ett exempel på hur naturnära semestrar i stuga kunde se ut ges av 
Gunnar som 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.102 

År 1946 deltog den då 45-åriga sjuksköterskan Britta i en fjällvandring. 
Med start i Abisko följde de Kungsleden till Kebnekaise. En likadan fjäll-
vandring hade hon gjort tio år tidigare. Nu var mycket förändrat, skriver hon, 
”den rösade leden var nu en riktig gångstig.” Där de förr hade vadat fanns 
det broar. Det hindrade dock inte att naturen 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 drack de kaffe.103 
                                                      
100 Meddelarna beskriver boende i fritidshus, tält och/eller naturupplevelse för 243 av de totalt 
731 beskrivna semestrarna. 
101 KU-nr 7323, Nm 203, NMA. 
102 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
103 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
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I samband med de naturnära semestrarna köptes inte så mycket. Jämfört 
med hur en del andra semestrar beskrivs av informanterna framstår dessa 
semestrar som relativt blygsamma ekonomiskt. Detta varierade förstås mel-
lan olika informanter och dessutom fanns ett undantag, fjällsemestern – mer 
om den strax – ändå är den övergripande iakttagelsen att inköpen var förhål-
landevis små. Ett skäl är förstås att informanterna inte behövde betala för att 
använda exempelvis stranden, stigen och skogen. Den från 1940-talet allt 
mer formaliserade allemansrätten innebar att vistelser i naturen var fria.  

Detta ska dock inte tolkas som att inköp inte gjordes i samband med na-
tursemestrarna. Flera informanter berättar om inköp av utrustning till cyklar-
na eller bilen samt campingutrustning, som tält, fotogenkök och liknande. 
Andra inköp i samband med naturvistelser som beskrivs av informanterna 
gällde kameror, vykort, tåg-, buss- och båtbiljetter, stughyra och kläder, till 
exempel sommarplagg och nya badkläder. Gällande en tältsemester år 1953 
berättar Per, en då 40-årig byggnadsarbetare: ”Vi hade inköpt ett tält o div. 
grejer för att leva friluftsliv.”104 Byggnadssnickaren och sedermera tjänste-
mannen Arne genomförde flera cykelsemestrar från år 1938, då han var 
40 år, och under hela 1940-talet. Så här skriver han: 

För cykelsemestern köptes ett praktiskt campingkök och en campingväska 
med bestick etc. För cyklarna köptes praktiska cykelväskor, packningen blev 
ibland rätt stor och tung.105 

 
De flesta semesterinköpen gällde dock inte varaktiga konsumtionsvaror, utan 
direkta förbrukningsvaror, framförallt mat och dryck. Meddelarna skriver 
om matinköp på de platser de kom till, inköp i affärer och kiosker samt på 
serveringar. Många gånger kostade inte de naturnära semestrarna så mycket 
mer än just detta. Att mat och dryck tar störst plats i informanternas beskriv-
ningar av sina inköp är ytterligare ett tecken på att den ekonomiska åtgången 
sannolikt var relativt blygsam. 

Hemsömmerskan Lisa skriver om familjens campingsemester år 1951, då 
hon var 40 år, att ekonomin var ett problem. Enligt henne 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 dot-
tern, lägger hon sedan till. Och ibland när dagsetappen var lång åt de på nå-
gon bar, skriver hon vidare, men oftast var det hon som lagade maten på ett 
fotogenkök.106  

                                                      
104 KU-nr 7113, Nm 203, NMA. 
105 KU-nr 7049, Nm 203, NMA. 
106 KU-nr 7189, Nm 203, NMA. 
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Turism på fjället 
I de nedskrivna hågkomster som gäller fjällsemestrar skymtar en mer organi-
serad turism. Fjällsemestrarna ger dessutom intryck av att ha varit lite mer 
kostsamma än andra typer av naturvistelser. Tidigare citerades sjuksköters-
kan Britta som deltog i en fjällvandring år 1946, vilken avslutades med en 
bestigning av Kebnekaise. Hon beskriver där hur infrastrukturen hade byggts 
ut de senaste tio åren. Broar hade byggts och stigen trampats upp. Själv in-
gick hon i en grupp med vägvisare. Det fanns med andra ord en ordnad inf-
rastruktur för bestigningar av fjället.107 

Det går också att skönja en direkt turisminriktad handel i informanternas 
hågkomster. Flera informanter berättar om försäljning av varor och tjänster 
direkt knutna till den fjällturism de själva deltog i. Ett exempel ges av Mari-
anne, som till vardags arbetade med administration på en handelsfirma. Hon 
beskriver i sitt frågelistsvar en vintersemester i fjällen 1947. Hon bodde på 
ett fjällpensionat och därifrån gjorde de långfärder anförda av skidläraren, 
bland annat en utfärd till Helagstoppen. Enligt Marianne, kunde alla som 
nådde toppen få köpa en Helagsskida, en miniatyrskida i silver.108  

Fjällsemestrar var relativt ovanliga bland informanterna. Det verkar också 
ha funnits en viss klassprägling på fjällturismen. Enligt en metallarbetare 
som citerades i 1950 års utredning om tre veckors semester tillhörde fjällse-
mester ”ännu drömmarnas värld för en arbetare.”109 Få informanter berättar 
om vintersemestrar i fjällen. 13 informanter beskriver sammanlagt 19 se-
mestrar då de vistades i fjällen, av dem var 10 tjänstemän och 3 arbetare.  

Ett lite längre exempel på en fjällsemester ges av Nils från hans första 
fjällsemester sommaren 1959. Han bodde tillsammans med sin hustru på ett 
fjällhotell. 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: 

Men detta illustrerar väl vilken allmän standardhöjning det blev under 1950-
talet, då en vanlig arbetare kunde semestra på lyxhotell utan att behöva in-
skränka på andra viktigare investeringar.110 

 
Just därför blir hans berättelse extra intressant. Med en blick lite utifrån be-
skriver han sin fjällvistelse, utförligt och med humoristisk distans, som för 
att visa att han ser igenom och bakom turismens fasad. Nils och hans hustru 
var där under sommaren. Dagarna gick åt till olika utflykter, antingen i ho-
tellets regi eller på eget initiativ. Första dagen deltog de i en vandring till och  
  

                                                      
107 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
108 KU-nr 7667, Nm 203, NMA. 
109 SOU 1950:32, bilaga 3, s. 112. 
110 KU-nr 7097, Nm 203, NMA. 
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uppför fjället Gråstöten. Vid foten av fjället fanns en kåta och i den stod en 
samisk kvinna och gräddade våfflor… 

i halvmörkret […] på huk framför ett spritkök […] 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.111 

 
För samma semester berättar Nils om en utflykt till Mittådalen, som han och 
hustrun gjorde tillsammans med några andra hotellgäster. När de kom fram 
såg de några uppställda kåtor, som de trodde tillhörde samer: 

Jag gläntade litet på dörren och vad fick jag se. Jo, en bekant familj från 
grannsocknen […], vilka hyrt kåtan en vecka. Det blev allmänt skratt och de 
bjöd in oss på kaffe.112 

Vanligt att besöka släktingar 
Tidigare i kapitlet har visats att både fritidshus, tält, pensionat samt boenden 
som erbjöds av föreningar användes av informanterna. Det absolut vanligas-
te boendealternativet då meddelarna åkte iväg någonstans var dock ett annat: 
att bo hos släktingar på semestern.113 I ungefär en fjärdedel av alla semestrar 
informanterna berättar om bodde de hos släktingar. Ytterligare ett mönster 
som syns i materialet är att släktbesöken minskade något över tid, men det 
var fortfarande relativt vanligt på 1950-talet.114  

Bland lantbrukare och företagare innefattade så pass mycket som en tred-
jedel av semestrarna de berättar om vistelse hos släktingar. Det var mindre 
vanligt bland arbetarna. Ungefär en femtedel av deras semestrar innefattade 
vistelse hos släktingar. Motsvarande andel för tjänstemännen var en dryg 
fjärdedel av semestrarna.115 Ett annat tydligt mönster är att kvinnorna oftare 
tillbringade sina semestrar hos släktingar, 33 procent av kvinnorna besökte 
sina släktingar, medan endast 13 procent av männen gjorde det. En annan 
grupp som relativt ofta bodde hos sina släktingar var barnen. De vistades 
ibland hos släktingar utan att deras föräldrar var med. 

Släktbesök redovisas inte separat i de undersökningar som gjordes av ar-
betares och tjänstemäns semestervanor. Utifrån befintlig redovisning går det 
ändå att teckna ett övergripande bild, som stämmer överrens med informan-
ternas beskrivningar. Släktbesök var, så långt det går att se, vanligt före-
                                                      
111 KU-nr 7097, Nm 203, NMA. 
112 KU-nr 7097, Nm 203, NMA. 
113 Med släkting menas egen och maka/makes släkt, undantaget den egna familj som infor-
manten bor och delar hushåll med. 
114 Informanterna vistades hos släktingar i 190 av totalt 731 semestrar. 
115 Lantbrukarna/företagarna bodde hos släktingar i 29 av totalt 87 semestrar. Bland arbetarna 
var motsvarande siffra 43 av 222 och bland tjänstemannen 118 av 422.  
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kommande. Tjänstemän ser dessutom ut att ha vistats hos släktingar oftare 
än arbetare. Alternativet där vistelse hos släktingar ingick samlade mellan 20 
och 44 procent av arbetarnas svar i de olika undersökningarna.116 Gällande 
tjänstemän samlade alternativet där släktvistelse ingick mellan 41 och 46 
procent av gruppens svar.117 

Ett exempel på en återkommande typ av släktbesök ges av den dåvarande 
tjänstemannen Stig: 

Familjen bildades med början 1948 och därmed föll det sig naturligt att se-
mestrarna huvudsakligen tillbringades hos svärföräldrarna […] och i övrigt 
hos mina föräldrar […] Så förgick ett par decennier medan våra tre barn växte 
upp.118 

 
Dessa semestrar följde ett liknande mönster år från år och de verkar inte ha 
genererat så mycket utlägg: 

Variationerna bestod i tvådagarsutflykter […] till svärföräldrarnas barndoms-
bygder […] och den talrika släkten där.119 

 

                                                      
116 I den redan nämnda metallindustriarbetarundersökningen för år 1937 kan vi se att 20 pro-
cent av metallarbetarna, vilka sannolikt främst var män, uppgav att de hälsat på hos släkt eller 
vänner under semestern. Metall 1888–1938, 1938. Frågan om semester presenteras på s. 79. 
Angående att metallarbetarna kan förutsättas ha varit män: Inget sägs i studien om könsför-
delningen, vilket nog sannolikt beror på att alla var män, och det togs för givet att alla visste 
detta. I undersökningen finns frågor om faderns respektive söners yrkesval (för att se om yrket 
gick i arv eller inte). Bland de stockholmska arbetarfamiljerna år 1944 var det färre än 44 
procent som tillbringade semestervistelsen i ”annan fast sommarbostad”, till vilken alla vistel-
seformer som inte utgörs av eget eller hyrt fritidshus räknas, det vill säga även till exempel 
pensionatsvistelse och vistelse hos vänner. Släktbesöken är dock troligen den största katego-
rin. Statistisk undersökning rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46. I undersökningen av 
LO-medlemmars semestrar år 1949 uppgav 41 procent att de tillbringat semestern hos släk-
tingar eller bekanta. Särskilt vanligt var det enligt denna undersökning att kvinnor under 20 år 
eller äldre än 60 år tillbringade sin semester hos släkt och bekanta. SOU 1950:32, s. 102–105. 
Bland ungdomarna på ett socialdemokratiskt läger uppgav 20 procent av ungdomarna att de år 
1959 hade bott hos släkt eller vänner. En rapport om ungdomens resvanor…, Reso Stock-
holmsklubb, ARAB. 
117 Bland stockholmska tjänstemannafamiljer tillbringade 41 procent semestern i ”annan fast 
sommarbostad”, det vill säga hos till exempel hos släktingar, vänner eller på pensionat. Den 
största gruppen utgjordes sannolikt av dem som bodde hos släktingar. Statistisk undersökning 
rörande Stockholmsfamiljer, 1947, s. 46. Nästan hälften av tillfrågade TCO-medlemmar, 46 
procent, tillbringade sin semester 1949 hos släktingar eller bekanta. Ju äldre tjänstemännen 
var desto vanligare var det att de tillbringade sin semester hos släktingar eller bekanta. Detta 
gällde särskilt männen. SOU 1950:32, s 102–105. 
118 KU-nr 7179, Nm 203, NMA. 
119 KU-nr 7179, Nm 203, NMA. 
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Att åka tillbaks till föräldrahemmet sina första egna semestrar var ganska 
vanligt bland de informanter som var ungdomar. Ett exempel utgörs av en 
ung fotolärling, Ulla. Hon 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.120 

 
Då blev lösningen att först göra en utflykt med cykel till en kamrats föräld-
rahem och sedan åka vidare med buss till det egna föräldrahemmet.121 

Dessa vistelser verkar inte enbart ha varit en fråga om att få umgås med 
nära och kära. Släktbesöken ger i materialet relativt ofta intryck av att ha 
varit en mindre kostsam semesterform, som också valdes av ekonomiska 
skäl. Som exempel kan nämnas att när socialdemokratiska ungdomar på 
läger fick uppskatta vad deras semester år 1959 kostat, bedömdes släktse-
mestrar ha kostat 200–300 kronor, vilket i 2015 års penningvärde motsvarar 
2 342–3 513 kronor. Det var ungefär hälften av vad ungdomarna bedömde 
att en tältsemester samma år hade kostat.122 

Vissa inköp gjordes dock även i samband med släktbesöken. Enligt fråge-
listsvaren köpte meddelarna kläder inför resan, de fotograferade och skicka-
de hem vykort och brev. De besökte också dansbanor, nöjesparker, museer 
och restauranger. Släktbesöken var i någon mån ett sätt att ”sträcka ut” sin 
ekonomi. På samma sätt som har påpekats gällande föreningssemestrarna 
räckte informanternas pengar till mer än de annars skulle ha gjort då de an-
vände släkten som en resurs.  

De meddelare som vistades hos släktingar på semestern beskriver att de 
gjorde ungefär samma saker som andra resenärer. Aktiviteter som ofta 
nämns är friluftsliv, sport, umgänge (med släktingar och med gamla och nya 
vänner) arbete och utflykter. Arbetet bestod vanligen av hushållsarbete, lant-
bruksarbete eller trädgårdsarbete. Sonja skriver gällande tiden efter att hon 
gift sig 1950 att de inte hade råd att resa bort. Sonja var hemmafru och gift 
med en man som arbetade i fabrik. De tillbringade flera semestrar hos svär-
föräldrarna på deras torp. Enligt Sonja blev det mest blev ombyte av arbete. 
På torpet bärgade de bland annat säd och plockade jordgubbar till Findus.123  

Här fanns ett informellt ekonomiskt utbyte. Semestervistelsen kostade 
inte informanten något i pengar räknat, men den som besökte sina släktingar 
på semestern och fick bo hos dem kan ha känt ett krav att återgälda detta 

                                                      
120 KU-nr 8157:1951, Nm 203, NMA. 
121 KU-nr 8157:1951, Nm 203, NMA. 
122 Som påpekats tidigare, i avsnittet om tältsemestrar, bedömdes dessa ha kostat runt 400–
500 kronor; En rapport om ungdomens resvanor…, Reso Stockholmsklubb, ARAB. Omräk-
ning till 2015 års penningvärde har gjorts med hjälp av SCB:s Prisomräknare, tillgänglig 
online: www.scb.se Välj Prisomräknaren [2016-08-04].  
123 KU-nr 7668, Nm 203, NMA. 
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med arbete. Informanter som besökte lantarbetande släktingar berättar rela-
tivt ofta, som Sonja ovan, om lantarbete. Kvinnor beskriver hur de utförde 
hushållsarbete hos sina släktingar. Det gäller till exempel kokerskan Ingrid, 
som tillbringade sina semestrar mellan 1938 och 1948 med att åka hem till 
sin mor och sina ogifta bröder. Så här berättar hon: 

Jag skulle tvätta, byka, städa, skura, prässa och stryka kläder. Vad det bärtid 
skulle jag plocka bär och sylta och safta. Fick vara behjälplig med en del träd-
gårdsarbete och mycket mera. Min semester var helt enkelt att resa hem och 
arbeta för fullt hela tiden.124 

 
Dessa arbetsamma semestrar ställer hon i kontrast till senare års semestrar då 
hennes mor hade dött och hon under en vecka fick möjlighet att göra annat. 
Om 1949 års semestervecka tillsammans med kamrater i en stuga med själv-
hushåll skriver hon: ”det blev en underbar och vilsam semester tyckte jag.”125 
Men villkoren var olika. Semesterbesöken hos släktingar kunde även innebä-
ra hjälp med arbete, främst barnpassning. Så här skriver Anita, dåvarande 
hemmafru (maken var civilingenjör, verksam i ett energibolag):  

Så länge det fanns fungerande hushåll i föräldrahemmen betydde dessa vistel-
ser också gratis helinackordering mot en måttlig hjälpinsats i hushållet, hjälp 
med barnpassning, om vi ville ge oss ut på egen hand någon dag o.s.v.126  
 

Men släktbesöken var inte bara en fråga om ekonomi. Det var exempelvis 
relativt vanligt under hela perioden att informanterna träffade släktingar utan 
att bo hos dem. Semestern var ett av få tillfällen de hade att umgås med släk-
tingar som bodde någon annanstans. Även denna typ av släktumgänge var 
något vanligare bland kvinnor än män. Ett annat tydligt mönster är att arbe-
tarna, alltså den grupp som bodde minst hos släktingar, istället oftast träffade 
dem utan att bo hos dem. Det går inte, via frågelistmaterialet, att se varför 
det var så, men kanske var arbetargruppens släktingar mer trångbodda och 
därför mindre lämpliga att bo hos? 

Hemmavistelser 
Ett exempel på en hemmasemester får vi av Lisa. Lisa var 28 år och arbetade 
som hemsömmerska vid tiden för sin semester 1938. Denna, skriver hon, 
tillbringades hemma tillsammans med maken (gruvarbetare) och deras sex-
åriga dotter. De hade en veckas semester det året. Familjen hade planerat och 
sett fram emot att åka och bada varje dag, skriver hon, men sedan orkade de 
inte det. Till stranden var det två mil. Sträckan tillryggalades på cykel med 

                                                      
124 KU-nr 7043:1938–1948, Nm 203, NMA. 
125 KU-nr 7043, Nm 203, NMA. 
126 KU-nr 11058 om sina semestrar år 1954–1959. 
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dottern på pakethållaren. (Två mil på pakethållare dit och sen tillbaka på 
kvällen!) De hade matsäck med sig och när de kom hem på kvällen lagade 
Lisa middag. Efter en eller möjligen två dagar var de alla så trötta och sol-
brända att de tyckte de behövde vila, skriver Lisa. Ytterligare en dag gick 
bort till arbete för makens del. Grannen, som var bonde, frågade om inte 
maken kunde hjälpa till med höskörden. Det kunde han för den goda grann-
sämjans skull inte säga nej till. Lisa cyklade istället ensam med dottern och 
hälsade på sin mor.127  

Hemmasemestrarna var den typ av semester då informanterna, enligt frå-
gelistsvaren lade ut minst pengar. Den vanligaste ekonomiska kommentaren 
gällande en 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 
hade börjat arbeta på en fabrik skriver till exempel gällande sina första yr-
kesår att hon inte alltid hade råd att resa. Därför tillbringades en del semest-
rar hemma.128 

De aktiviteter meddelarna oftast berättar om när det gäller hemmasemest-
rar är olika former av arbete. Det gäller både kvinnor och män, arbetare och 
tjänstemän. En viss genusordning kan återfinnas i materialet då det gäller 
vilken typ av arbete det handlade om. Lisa i exemplet ovan var den som stod 
för matlagningen på semestern. Maken ägnade en av sina semesterdagar åt 
grannbondens höskörd. Trädgårdsarbetet var en typisk hemmasyssla. Det var 
också arbete i det egna hushållet eller i föräldrars eller svärföräldrars hushåll 
samt att snickra på det egna huset. Ett par informanter hade egen eller delad 
lantgård vid sidan om sitt vanliga förvärvsarbete och där fanns det förstås 
mycket att göra under semestern. Några meddelare ägnade sig även åt sitt 
ordinarie arbete också på semestern. Utflykter var också en vanlig aktivitet 
bland dem som stannade hemma, liksom att bada och att umgås med folk. 
Meddelarna besökte släktingar liksom vänner och bekanta. Andra populära 
utflyktsmål var badplatser och näraliggande städer.  

Utlandsresor 
Redan vid periodens inledning, 1938 och 1939, for en liten ström semesterfi-
rare utanför landets gränser. Som en följd av andra världskriget, då gränserna 
i praktiken stängdes för turism, stoppades denna rännil. Ingen informant 
reste utomlands 1940–1945. År 1946 reste den första informanten utomlands 
igen. Under hela 1940-talet var de utrikesresande meddelarna relativt få. På 
1950-talet blev de några fler. Sett över hela perioden går det dock inte att 
tala om någon tydlig trend med avseende på informanternas utrikesresor. De 
blev möjligen något fler i slutet än de varit precis i början. Den största för-
ändringen utgörs dock av det avbrott som kriget innebar. 
                                                      
127 KU-nr 7189, Nm 203, NMA. 
128 KU-nr 7668, Nm 203,NMA. 
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För totalt 89 semestrar skriver meddelarna att de reste utomlands. En 
övervägande majoritet, 74 av de beskrivna utrikesresorna, gjordes av en 
meddelare från tjänstemannagruppen, 8 gjordes av arbetare och 7 av lantbru-
kare/företagare. Sett i relation till gruppernas storlek åkte ungefär lika många 
kvinnor som män utanför landets gränser, något färre kvinnor bland arbetar-
na och lantbrukarna/företagarna och något fler från tjänstemannagruppen.  

De mest beresta utrikesresenärerna återfinns bland kvinnor i tjänsteman-
nagruppen. Mest berest av alla är Clary. Hon var journalist, och reste mycket 
på sina semestrar. Ett flertal år under 1950-talet reste hon till Medelhavet, 
skriver hon. Som ung på 1940-talet hade hon dessutom hunnit besöka Frank-
rike, England och Italien. Utöver utrikesresorna hann hon också med att 
besöka välkända platser i Sverige, som Öland, Gotland samt flera platser 
längs med den västra kustlinjen.129   

I flera av de undersökningar som gjordes under perioden fanns utlandsre-
sa inte med som ett eget semesteralternativ.130 Enligt de få undersökningar 
som ger en sådan uppgift förekom utrikesresor bland arbetarna, men de var 
ovanliga.131 Ungefär på samma sätt såg det ut bland informanterna. Eftersom 
en utlandsresa sannolikt ansågs speciell och frågelistan dessutom ber medde-
larna ge exempel på olika typer av semestrar kan vi förvänta oss att infor-
manterna berättade ifall de gjort en utlandsresa. Samma sak kan vi förvänta 
oss i övriga undersökningar. Bortfallet bör med andra ord vara litet. Undan-
taget skulle möjligen kunna utgöras av mycket utrikesvana personer, vilka 
inte beskrev alla sina utrikesresor.  

Tjänstemännen åkte generellt sett längre bort än övriga grupper. Resor 
utanför Norden hörde till de verkliga undantagen både för arbetarna och 
lantbrukarna/företagarna (de förekom dock, vilket kommer visas längre 
fram). En meddelare i arbetargruppen åkte då han var 17 år tillsammans med  
  

                                                      
129 KU-nr 8954, Nm 203, NMA. 
130 Det gällde undersökningen av 800 metallarbetares semestrar år 1937 (Metall 1888–1938, 
1938), stockholmsfamiljers semestrar år 1944 (Statistisk undersökning rörande Stockholms-
familjer, 1947) samt TCO-medlemmars resmönster 1949 (SOU 1950:32). I den senare under-
söktes ifall LO-medlemmarna åkt utomlands, men inte ifall TCO-medlemmarna gjort det, då 
undersökningens fokus låg på LO-medlemmarnas resmönster.  
131 Enligt undersökningen av LO-medlemmars semestrar år 1949 uppgav omkring fyra pro-
cent av de tillfrågade att de hade tillbringat semestern utomlands, se SOU 1950:32, s 105. Av 
socialdemokratiska ungdomar på läger hade 19 procent någon gång gjort en egen resa utanför 
Norden. En större andel av dem som hade egen bil hade rest utanför Norden. Dessutom hade 
18 procent av ungdomarna någon gång deltagit i en sällskapsresa utanför Norden. Eftersom 
frågan inte gäller ett visst år, utan all tidigare erfarenhet är det inte förvånande att procentan-
delen är lite högre. En rapport om ungdomens resvanor…, Reso Stockholmsklubb, ARAB. 
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sin pappa till Finland 1938 för att besöka sin farmor. Han beskriver sin fa-
milj som avvikare i den by han kom ifrån, och därmed mer resbenägna: 

Jag är uppväxt i […] en by som var uppfylld med lantbrukare. Mamma och 
pappa var båda arbetare, skräddare, och kom genom att bygga sitt egnahem 
[…] att bryta av mot omgivningen i flera stycken. Semester förekom inte 
bland byborna. Mina föräldrar var pigga på att resa[.]132 

 
De reste med ångfartyg till Vasa och därifrån med cykel till farmodern. Cyk-
larna hade de med sig. Resan var överkomlig i pris, menar han, omkring 10 
kronor, vilket motsvarar 277 kronor i 2015 års penningvärde. De besåg sta-
den Vasa, som han beskriver som ”pampig”. Där fanns hamn och industrier 
och hus som var klart större än han var van vid.133 Sightseeing är den aktivi-
tet meddelarna allra oftast nämner i samband med utrikesresor. I övrigt be-
skriver de utflykter, socialt umgänge, oftast med människor de inte mött 
tidigare samt promenader, friluftsliv och bad. 

En utrikesresa framstår som det dyraste och mest exklusiva semesteralter-
nativet. För utrikesresorna gäller att meddelarna beskriver både mer sparan-
de och fler köp. Det var visserligen inte möjligt att göra av med hur mycket 
pengar som helst. En valutareglering begränsade hur mycket man fick ta 
med sig.134 En meddelare berättar gällande år 1947, då hon reste till släkting-
ar i Danmark, att man bara fick ha med sig 99 kronor, vilket motsvarar 1 881 
kronor i 2015 års penningvärde.135   

De flesta informanterna hade hunnit komma upp i åren innan de gjorde 
sin första utlandsresa. Den unge Finlandsresenären är på så sätt ovanlig. 
Förhållandevis kom utrikesresorna till lite av en slump. Det kunde vara ett 
arv eller ett annat oväntat pengatillskott som möjliggjorde resan. Informanter 
beskriver också resor de vunnit eller blivit bjudna på. Just utlandsresorna 
knöts ofta till sådana särskilda händelser och särskilda extrainkomster.  

En av få informanter som kan berätta om en resa som sträckte sig utanför 
Europa är lantbrukaren Tilda. Hennes resa gick till USA, dit hon och hennes 
familj blivit bjudna av en svåger i Kalifornien. De åkte tåg till Göteborg, båt 
från Göteborg till New York, tåg vidare till Chicago och Los Angeles och, 
slutligen, bil till San Diego. Resan genomfördes vintern 1946–1947, då Tilda 
var 30 år. De hann både vistas i Kalifornien och resa runt en del, bland annat 
till Mexico. Svågern finansierade hela resan, från början till slut. Själv hade 

                                                      
132 KU-nr 7294:1938, Nm 203, NMA. 
133 KU-nr 7294:1938, Nm 203, NMA. Omräkning till 2015 års pris har gjorts med hjälp av 
SCB:s Prisomräknare, tillgänglig online: www.scb.se Välj Prisomräknaren [2016-08-03] 
134 Valutaregleringen var som mest omfattande under tidig efterkrigstid. Med tiden kom lätt-
nader i regleringen att införas, men helt togs den inte bort förrän på 1980-talet, Gråbacke, 
2008, s. 152–153.  
135 KU-nr 7892:1947, Nm 203, NMA. Omräkning till 2015 års pris har gjorts med hjälp av 
SCB:s Prisomräknare, tillgänglig online: www.scb.se Välj Prisomräknaren [2016-08-03]  
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Tilda köpt kläder inför resan, några bomullsklänningar och ett par långbyx-
or. Dessutom, skriver hon, hade hon låtit sy två dräkter åt sig samt köpt en 
begagnad päls att ha som ytterplagg.136 

 

                                                      
136 KU-nr 8977:1946–1947, Nm 203, NMA. 
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6. Informanterna om positiva upplevelser, 
natur och vila 

Härliga dagar 
Att semestern var bra och att informanten trivdes och hade roligt är, gällande 
hela den tid som undersöks här, det absolut vanligaste värdeomdöme som 
ges i semesterminnena. Uttryck som ”vi var mycket glada”,1 ”vi trivdes”,2 
”en helt ljuvlig och underbar resa”3 och ”enastående kul”4 ledsagar frågelist-
svaren. Med tanke på diskussionen i kapitel 2 om att det troligen främst är de 
positiva semesterfarenheterna som syns i materialet kan jag direkt konstatera 
att så är fallet. Detta gäller för alla undersökningsår. Det gäller även för alla 
grupper av informanter, kvinnor som män, arbetare som tjänstemän, lantbru-
kare och företagare. 

Men även de informanter som främst har positiva erfarenheter bör ha 
kunnat samla på sig åtminstone någon sämre semestererfarenhet. De skulle 
till exempel i sina beskrivningar ha kunnat använda en sådan erfarenhet, som 
något att kontrastera alla de glada semestrarna mot, ungefär som undantaget 
som bekräftar regeln. Semesterfirarnas beskrivningar av sina semestrar inbe-
griper dock sällan annat än positiva upplevelser. 

Det skulle kunna vara så att mindre besvär och tråkigheter inte ges något 
utrymme i beskrivningarna för att informanten inte kom ihåg dem eller för 
att de, långt senare när semesterminnet skrevs ned, inte ansågs viktiga. Där-
med skulle den positiva bild som ges bero på materialets karaktär av att vara 
hågkomster, vilka berättas i efterhand när sommarens skrubbsår för länge 
sedan läkt och bara de soliga minnena finns kvar.  

Inget i materialet talar dock för att så är fallet. Det är ingen större skillnad 
på de frågelistsvar där informanten ger intryck av att ha tagit sig tid att tänka 
och känna efter, för att mer i detalj kunna minnas hur det verkligen var, och 
då beskriver semestern utförligt och med många livfulla detaljer och de till 
synes mer ytligt beskrivna semestrarna, kortfattade och utan några egentliga 
detaljer. Semestern gavs en mycket positiv prägel i båda fallen.  

                                                      
1 KU-nr 8735:1941, Nm 203, NMA.  
2 KU-nr 8954:1955, Nm 203, NMA. 
3 KU-nr 8713:1955, Nm 203, NMA. 
4 KU-nr 8074:1956, Nm 203, NMA. 
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Man kan ju också argumentera för att det med tidens gång borde kunna 
vara lättare för informanten att se och erkänna det som upplevdes som dåligt 
och tråkigt. Men nej, semesterberättelserna innehåller få negativa omdömen. 
Och detta verkar inte enbart vara resultatet av att materialet ser ut som det 
gör, utan faktiskt ha en grund i hur semestrarna uppfattades redan på den tid 
då de upplevdes. När jag har läst och analyserat frågelistsvaren har det blivit 
uppenbart för mig att man med anledning av detta bör ta tolkningen ett steg 
längre: inte nog med att meddelarna allt som oftast, enligt sina egna håg-
komster, upplevde att de trivdes när de hade semester. Det var också en be-
tydelsefull beståndsdel i deras uppfattning av vad semester var för något. En 
semester var nästa per definition något positivt.  

Uppskattade upplevelser 
Vad var det då för upplevelser meddelarna oftast relaterade sina positiva 
värderingar till? I det här avsnittet presenteras en kvantitativ genomgång av 
värdeomdömen i informanternas svar. Med värdeomdömen avses uttryck för 
ifall informanten tyckte något var dåligt eller bra. För varje semester infor-
manterna berättar om har jag noterat ifall informanten uttrycker en värderan-
de kommentar. Jag har noterat värderande kommentarer både när de knyts 
till beskrivna semesterupplevelser och när meddelarna berättar om vilka 
förhoppningar och önskemål de hade inför sina semestrar. Båda varianterna 
förekommer, men framförallt är det i samband med beskrivna semesterupp-
levelser meddelarna uttrycker värderande kommentarer. 

Sammanställningen har gjorts med utgångspunkt i de operationaliserade 
frågeställningar som presenterades i kapitel 1. Ibland har ett svar kunnat 
innehålla en mindre del av en aspekt. Två exempel är märkvärdiga och spe-
ciella händelser samt sightseeing och sevärdheter, vilka kan ses som be-
ståndsdelar i aspekterna kontrast och resa. Detta kommer fördjupas längre 
fram i avhandlingen.  

I tabell 6.1 har de företeelser som beskrivs som uppskattade eller önskade 
gällande flest semestrar rangordnats i en lista. Eftersom informanterna näs-
tan enbart knyter positiva omdömen till sina semestrar är det sådana som 
syns här. En nedre gräns har satts vid hundra semestrar, upplevelser som 
beskrivs som uppskattade eller önskade gällande färre än hundra semestrar 
visas inte här. Hela listan över upplevelser till vilka informanterna knyter 
värdeomdömen, inklusive de som gäller färre än hundra semestrar, finns i 
bilaga 10. 

Som synes i tabellen är resa den upplevelse informanterna oftast beskriver 
på ett positivt sätt i frågelistsvaren. Det görs för 199 semestrar. Social sam-
varo med andra än familjen beskrivs som uppskattat gällande 166 semestrar. 
Övriga ofta framhållna semesterupplevelser var kontrast till arbete och var-
dag (134 semestrar), naturupplevelse (125 semestrar), avkoppling och vila 
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(113 semestrar), märkvärdiga och speciella händelser (103 semestrar) samt, 
som sjunde mest uppskattade semesterupplevelse, sevärdheter och sightsee-
ing (100 semestrar). 
 

Tabell 6.1. Uppskattade upplevelser år 1938–1959 
  Antal 

semestrar 
Andel av alla 
semestrar (%) 

Resa 199 27 
Social samvaro med andra än familjen 166 23 
Kontrast till arbete och vardag 134 18 
Naturupplevelse 125 17 
Avkoppling och vila 113 15 
Märkvärdiga och speciella händelser 103 14 
Sevärdhet och sightseeing 100 14 

Alla semestrar 731 100 

Anmärkning: Kategorierna är inte varandra uteslutande. Flera upplevelser kan 
beskrivas som uppskattade gällande en och samma semester och i ett och samma 
frågelistsvar. Källa: Frågelista Nm 203, NMA.  

 
Denna tabell gäller semestrar alla undersökningsår sammantaget. För att få 
en tydligare överblick av eventuell förändring över tid har tre delperioder, 
1938–1945, 1946–1952 och 1953–1959, också studerats. Inga större föränd-
ringar skedde dock över tid. De oftast uppskattade upplevelserna var de-
samma första som sista delperioden. Någon enstaka platsförändring har kun-
nat ske mellan delperioderna, till exempel från tredje plats första delperioden 
till fjärde plats övriga delperioder, men inga större förändringar än så. Därför 
redovisas resultatet här i en sammanfattande lista för alla år tillsammans. 

Detta är en inledande beskrivning, vilken långt ifrån ger allt. Det går inte 
att förutsätta att den upplevelse som oftast nämns tillsammans med en posi-
tiv värdering var den som faktiskt hade störst betydelse för informanterna. 
För att få veta mer, vad som hade betydelse och på vilket sätt, ska en fördju-
pad analys göras av svaren. I detta och de två följande kapitlen kommer de i 
tabellerna redovisade upplevelserna analyseras närmare, både kvantitativt 
och kvalitativt.  

Även upplevelser som nämns för färre än 100 semestrar kommer tas med 
i analysen när så är motiverat. Redan här kan nämnas att samvaro med famil-
jen framhålls av informanterna som positivt för 62 semestrar. Företeelsen 
finns därför inte med i tabell 6.1. I tabellen syns att social samvaro med 
andra än familjen beskrivs som uppskattat/önskat gällande långt fler semest-
rar, 166 stycken. En fördjupad analys av detta kommer ges längre fram i 
texten.  
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Naturupplevelser 

Ute i naturen 
Som visades tidigare, i kapitel 5, beskriver informanterna i sina frågelistsvar 
att de ofta vistades på landsbygden och i naturen på semestrarna. Naturen var 
också, som visas i tabell 6.1, en av de företeelser informanterna oftast knöt 
en positiv värdering till i sina svar. 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 semesterfirar-
na. I det följande kommer jag att visa att naturumgänge inte gavs en riktigt 
så stark betydelse i semesterlivet, som tidigare forskning liksom antalet posi-
tiva värdeomdömen skulle kunna tyda på.  

De flesta informanterna uppfattade, enligt vad som går att utläsa av fråge-
listsvaren, naturen som en vacker plats avsedd för lättare rekreation, som 
strövtåg och promenader. Detta gällde både kvinnor och män tillhöriga alla 
klasser. Naturen var främst en plats för korta och njutbara besök där medde-
laren till exempel upplevde sol och ljumma vindar, men allra mest: såg. Na-
turen besågs och beundrades. I de fall då informanterna skriver uppskattande 
om naturen i sina semesterhågkomster är det ofta naturens skönhet de be-
skriver. 

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”,5 ”vackra 
sjön Långhalsen”6 och ”njöt av de vackra blommorna på allvaret”.7 Utsikter 
nämns ofta: ”underbar utsikt över alptopparna och den gröna dalen.”8 Utsik-
ten mot Åreskutans topp beskrivs på det här sättet av en informant: ”majestä-
tiskt [...] en så grann syn, blev man aldrig mätt på att se.”9 

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 en 
kamrat i ett brev under våren föreslog att de skulle åka på en cykelsemester 
till sommaren accepterade han, som han skriver, ”med nöje.” De tog tåg den 
första biten och cyklade sedan norrut till Dalarna, över Värmland och sen 
tillbaka.10 När Gunnar beskriver sina minnen från resan är det i hög grad 
byggnader, städer, platser och vacker natur han såg som uppmärksammas. 

                                                      
5 KU-nr 8074:1959, Nm 203, NMA. 
6 KU-nr 7138:1939, Nm 203, NMA. 
7 KU-nr 7189:1957, Nm 203, NMA. 
8 KU-nr 9135:1952, Nm 203, NMA. 
9 KU-nr 7113:1947, Nm 203, NMA. 
10 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
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Alla nya platser gjorde intryck på honom. Han och de två färdkamraterna såg 
nu platser de tidigare bara läst om.11 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.12 

 
Naturen beskrivs ibland nästan som en slags rekvisita: ”Till mina ursprung-
liga planer under dagens lopp hade även hört en vision av mig själv, triumfe-
rande intagande en kopp kaffe på Grännabergets topp”, så skriver Anita, en 
då 21-årig kvinna, som bodde hemma hos föräldrarna i ett tjänstemannahem 
och studerade till folkskollärare. Citatet är taget ur hennes dagbok från den 
tiden, och gäller hennes cykelsemester år 1951.13 

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.14 

 
Berit berättar vidare att hon hade haft höga förväntningar inför semestern: 
”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.”15 
Berits hågkomster är ett typiskt exempel på hur utsagorna kan se ut. Det 
handlade om ett positivt men inte så djupgående förhållningssätt till naturen. 
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 tidigare inte upp-
levda platser nu sågs och upplevdes. 

En faktor som visar att naturupplevelser ansågs höra semesterlivet till 
gäller den betydelse vädret gavs av informanterna. Relativt ofta händer det 
att vädret nämns, många gånger endast med en mening eller i en bisats. Ty-
piskt är då att informanterna skriver konstaterande att det var fint väder. 
Berit skrev, som visats: ”Vädret var fint”16. I tidigare kapitel 5 nämndes sjuk-

                                                      
11 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 8. 
12 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
13 KU-nr 11058, bilaga B, Nm 203, NMA. 
14 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
15 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
16 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
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sköterskan Britta som besteg Kebnekaise. Hon skriver gällande den bergsbe-
stigningen att det var en ”upplevelse” att stå på Sydtoppen ”i strålande sol”.17  

Gällande en cykel- och tältsemester tillsammans med fästmannen år 1941 
skriver ett då 27-årigt vårdbiträde att de hade ”tillgång till […] sol”.18 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.”19 23-åriga lantbrukaren Gunnar skriver gällande sin cykel-
semester: ”När jag kom hem var det första de lade märke till att jag hade 
blivit ännu mera solbränd än jag brukade vara.”20 

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.”21 Trafikproblem och 
olustigt väder var med andra ord vad som gjorde att semestern blev en av de 
sämsta. Dåligt väder ansågs av några informanter kunna förstöra en semester 
helt och hållet. Sitt livs sämsta semester utnämner Ivar (en 37-årig skribent) 
sin tältsemester 1956 till. Ett viktigt skäl, skriver han, var att det var dåligt 
väder.22 

Här finns en tydlig gräns i meddelarnas frågelistsvar mellan vad som upp-
fattades som en bra respektive dålig semester. Till en bra semester hörde fint 
väder. Informanterna beskriver som sagt inte särskilt många dåliga semest-
rar, men till de dåliga semestrar de ändå skriver om, hör relativt ofta dåligt 
väder. Detta visar i sin tur 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 informan-
terna var mer väderberoende, och det faktum att de var ute och reste innebar 
också ofta att de 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. Utevis-
telse behövde inte nödvändigtvis betyda att informanten vistades i naturen. 
Ibland beskriver informanterna till exempel stadspromenader. Relativt ofta, 
så långt det går att se i svaren, innebar dock utevistelserna också naturkon-
takt. 

Här har promenader, bergsbestigningar och cykelturer getts som exempel 
på semesteraktiviteter i naturen. En mycket vanlig uteaktivitet var, vilket 
uppmärksammats i föregående kapitel, att sola och bada. Relativt ofta knyter 

                                                      
17 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
18 KU-nr 7323, Nm 203, NMA. 
19 KU-nr 7247:1946, Nm 203, NMA. 
20 KU-nr 8735:1941, Nm 203, NMA. 
21 KU-nr 7613, Nm 203, NMA. 
22 KU-nr 7242, Nm 203, NMA. 
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också informanterna en positiv värdering till sol och bad, dock bara med 
någon mening eller i en bisats.23 Det faktum att meddelarna understryker 
hurdant vädret var, liksom att de nämner sol och bad visar att utevistelserna 
tillmättes betydelse i semesterlivet. Men utevistelserna framhålls vanligen 
inte när informanterna beskriver vad de uppskattade mest under semestern. 
Utevistelserna förutsattes, utan att ge så starka avtryck i meddelarens be-
skrivningar av sina upplevelser. 

Några informanter, alla män, främst tjänstemän samt lantbruka-
re/företagare uttrycker också ett avståndstagande gentemot sol och bad. De 
är inte många, en handfull, men deras uttalanden säger något mer om hur sol 
och bad uppfattades. Här gick en gräns, förmodligen bland annat med avse-
ende på genus och vad som uppfattades vara kvinnligt och manligt. Två ex-
empel ska ges. Karl, en dåvarande företagare skriver allmänt om sina se-
mestrar att: 

Vad jag däremot innerligt avskyr är att ligga stilla vid en badstrand och träng-
as med en massa folk. Badar gör jag regelbundet nästan varje kväll i närbelä-
gen sjö, om inte ensam så bara i sällskap med fru och barn.24 

 
En annan man, Olle, en dåvarande lärare och skolledare skriver om sina se-
mestrar att han inte gillar ”att ligga på rygg på en sandstrand och slöa”.25 
Som synes är dessa uttalanden relativt allmänt hållna. De knöts inte till en 
specifik semester. Det gäller också de övriga avståndstagandena. Vilka skäl 
männen ger till varför de inte gillar sol och bad varierar 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 är inte vad just dessa män menar var anled-
ningen till sin ståndpunkt (det varierar som sagt), utan att det går att sätta in 
deras uttalanden i ett större sammanhang. Sol och bad uppfattades som giv-
na, nästan självklara semesteraktiviteter, men sågs inte enbart som efter-
strävansvärda, och de hade inte så hög status. De sågs inte heller som till-
räckligt betydelsefulla för att i sig själva kunna vara huvudsakliga mål för 
semestern, som det beskrivs av informanterna. 

                                                      
23 När det gäller vistelser utomlands beskrivs dock inte sol och bad i så stor utsträckning. Det 
märks att detta var före den tid då sol- och badresor till andra länder hade blivit vanliga. 
24 KU-nr 7040, Nm 203, NMA. 
25 KU-nr 7029, Nm 203, NMA. 
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Naturvistelserna var en följd av ekonomiska överväganden, 
snarare än eftersträvade i sig 
Naturvistelser beskrivs många gånger som en mindre kostsam form av se-
mester, vilket var ett bidragande skäl till att den valdes. Anita, som citerats 
tidigare gällande att hon föreställde sig själv på Grännabergets topp, skriver 
till exempel gällande samma semester att hon inte åkte iväg på någon kurs, 
som hon gjort de tre föregående åren, detta av 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 istäl-
let.26  

Att ekonomin hade betydelse för semesterfirandet ges ett flertal exempel 
på då informanterna beskriver sina naturnära semestrar. Ytterligare ett ex-
empel ges av den då 40-årige anläggningsarbetaren Per, som skriver om sin 
och övriga familjens tältsemester år 1953: ”Vi åt ute på barer o billiga stäl-
len. Man hade ju inte så värst gott om pengar.”27 Då det gäller naturupplevel-
ser syns också vissa skillnader med avseende på klass. Tjänstemannagruppen 
lyfter inte fram naturupplevelser riktigt lika ofta som övriga. Tjänstemännen 
semestrade inte heller lika ofta till cykel eller i tält. I samband med fjällse-
mestrarna (mer om dessa strax) beskriver dock tjänstemännen positiva upp-
levelser av naturen.  

Det är dessutom tydligt i materialet att informanterna kunde uppskatta 
annat än just naturupplevelser, då de vistades i naturen. Nils, en kraftled-
ningsbyggare skriver gällande sin och hustruns cykelsemester 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 männi-
skor. Nils fortsätter: ”Men visst hade cykelturismen […] sina fördelar. Fram-
förallt var den billig.”28 

Framförallt lyfter informanterna fram det positiva med natursightseeing i 
sina beskrivningar, inte så mycket annat som kan knytas till naturen. Sight-
seeing var generellt en företeelse informanterna ägnade sig åt då de reste. 
(Detta kommer beskrivas utförligare i kapitel 8). Fokuseringen på natur-
sightseeing kan tolkas som att målet för de informanter som vistades i natu-
ren egentligen var detsamma som för övriga resenärer: att få resa iväg och att 
få uppleva något nytt, däribland sevärdheter. Natursightseeing kan helt en-
kelt ha varit ett mindre kostsamt alternativ till andra, dyrare sätt att resa. 

                                                      
26 KU-nr 11058, Nm 203, NMA. 
27 KU-nr 7113, Nm 203, NMA. 
28 KU-nr 7097, Nm 203, NMA. 
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Fjällvärlden hade en särställning 
Den svenska fjällvärlden intar en särställning i informanternas nedskrivna 
minnen. Fjällvärlden representerade som redan påpekats en ekonomiskt och 
klassmässigt mer exklusiv form av naturturism. 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 det redogjordes för i inledningskapitlet har tidigare forskning pekat 
ut fjällvärlden som en naturmiljö som uppfattades ha särskilt starka turistiska 
kvaliteter. Fjällturismen intog till exempel en central ställning i STF:s verk-
samhet. Och enligt Sörlin var fjällandskapet en kanoniserad plats, med andra 
ord en plats som var allmänt känd och ansågs särskilt värd att besöka. Att 
fjällvärlden intog en särställning i meddelarnas uppfattning av vilken natur 
som var värd att uppleva är tydligt.  

Fjällvärlden är den enda naturtyp, faktiskt det enda svenska området 
överhuvudtaget, som fler än ett par, tre informanter beskriver på detta sätt. 
(Vistelser utomlands hade också en särställning i meddelarnas uppfattningar 
om vad som utgjorde höjdpunkter i deras semesterliv, mer om detta i kapitel 
8). Däremot ges den oftast inte någon kompensatorisk kvalitet i den mening 
som beskrivits i inledningskapitlet, det vill säga att den uppfattades kompen-
sera för ett modernt liv. Fjällvärlden verkar främst ha uppfattats som ur-
sprunglig natur i sin egen rätt och samtidigt – ur den turistande informantens 
synvinkel – som en verklig sevärdhet. 

Fjällvärlden beskrivs i högre utsträckning än andra områden som ur-
sprunglig och äkta vildmark. Så här beskriver en byggnadsarbetare, som här 
kallas Hans, fjällvärlden 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 av-
sats 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 guld.29 

 
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 upple-
velsen. Det rör sig också om en natur som ger många synintryck och med 
starka skönhetsvärden: naturen var ”hänförande” och ”sjön glittrade som 
guld”.  
                                                      
29 KU-nr 10978, Nm 203, NMA. 
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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 påpe-
kas att beskrivningarna av fjällvärlden ges av en liten minoritet av informan-
terna. De flesta beskriver inte någon semester alls i fjällvärlden. Det intres-
santa är dock inte hur många som lyfte fram fjällvärlden som speciell. Det 
intressanta är istället att fjällvärlden skiljer ut sig i beskrivningarna hos de 
informanter som har varit där. 

Uppfattades naturen vara den äkta plats där semesterfiraren 
kunde bli en hel människa? 
Sammantaget betyder det som presenterats i de föregående avsnitten att na-
turvistelser och naturnära uteaktiviteter ansågs höra semesterlivet till, men 
också att de uppfattades som relativt självklara och kanske inte alltid så 
märkvärdiga inslag i semesterlivet. Ett vanligt förhållningssätt var att uppfat-
ta naturen som en plats för lättare rekreation där man kunde se och uppleva 
skönhetsvärdena hos naturen. Informanternas beskrivning av naturen som 
något de uppskattar att se och uppleva skönhetsvärden av stämmer väl över-
ens med den natursyn som beskrevs i inledningskapitlet. I denna ingick 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.  

Någon djupare innebörd verkar däremot de flesta informanter inte ha lagt 
in i sina naturupplevelser. En aspekt av den natursyn som redogjordes för i 
inledningskapitlet var att naturen ställdes i motsättning till produktionssfären 
och tillmättes kompensatoriska kvaliteter gentemot denna. I naturen kunde 
man, till skillnad mot hur det såg ut i produktionssfären, finna sig själv och 
bli en hel människa. Detta var vanligen inte en del av meddelarnas naturupp-
fattningar så som de kommer till uttryck i frågelistsvaren. De flesta infor-
manterna beskriver inte naturen som en plats för det äkta och naturliga livet i 
motsättning till exempelvis det moderna livet i staden.  

Att naturkontakten beskrivs som relativt grund är inte ett resultat av mate-
rialets karaktär. Svaren har analyserats med tanke på ifall informanterna knöt 
värden som äkthet, frihet, enkelhet och naturlighet till sina beskrivningar av 
naturupplevelserna. I frågelistan finns dessutom 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. Informanter beskriver både längtan och känslor när det gäller myck-
et annat. Den bedömning jag gör är därför att de flesta faktiskt tog relativt 
lätt på sin naturkontakt. 
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Det fanns dock en mindre grupp informanter vars synsätt mer fullständigt 
stämmer överrens den natursyn som tidigare lyfts fram som typisk för perio-
den. Ett exempel utgör Gunnars vistelser i sommarstuga från och med 1950 
och framåt. Gunnar beskriver sin naturvistelse som kompensation för ett 
modernt samhällsliv: 

1950-talet var på många sätt ett fint årtionde att leva i. Kriget var över, myck-
et nytt skulle byggas upp. Men det kom så mycket nytt. Människorna undrade 
och frågade, ingenting skulle vara som förut. Maskinerna kom, nya bygg-
nadsmaterial, kemiska besprutningsmedel, nya fodermedel och vitaminer, nya 
gödselmedel och sammansatta sådana skapade ständigt nya frågor. Vi som 
hade med allmänheten att göra var alltid överhopade av frågor och problem. 
Till slut orkade man inte allt. Semestern var en återhämtningsperiod men där-
för måste den tillbringas i stillhet.30 

 
Gunnar skriver att han uppskattade avskildheten i stugan. De sökte inte så 
mycket sällskap utan ville mest vara tillsammans, skriver han. I stugan levde 
de ett enkelt och naturnära liv. Gunnar fortsätter sedan med att berätta att de 
hade härliga dagar när vädret var bra. De åt, badade, lekte, strövade runt och 
sov middag, ibland i skuggan av en tall. De såg solen gå ner och ibland kun-
de 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 som sådan upplevt för då fick vi ofta vara tillsammans så som varda-
gen annars inte gav tillfälle till.31 

 
Gunnar berättar här ovanligt mycket och ordrikt om hur han såg på sommar-
stugelivet på 1950-talet. Det är tydligt av beskrivningen att han ansåg att 
semestern stod i kontrast till det moderna livet 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, som skapades av alla nya krav det moderna livet 
ställde. 

Här syns alla de karakteristiska dragen i den natursyn som redogjordes för 
i inledningskapitlet. Naturen uppfattades som äkta och naturlig (i motsätt-
ning 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 ord-
rikedomen eller omfånget som gör att de beskrivna naturkvaliteterna kom-
mer fram i svaret. Sådana exempel går att finna även i kortfattade svar och 
omvänt, saknas i många längre och mer detaljrika svar. 

                                                      
30 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
31 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
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Ytterligare ett exempel ska ges. Det är mer kortfattat, och jag tar fram det 
för att visa att det är möjligt att göra samma tolkning som ovan även då sva-
ret är kortare och mindre innehållsrikt: ”Jag beklagar alla som inte fått se och 
uppleva fjällen. Man känner sig så liten, när man vandrar i denna storslagna 
natur, tystnaden och luften är som balsam för själen.”32 Här beskrivs en 
kompensatorisk naturupplevelse där tystnaden och luften var som ”balsam 
för själen”. Den som uttrycker detta är sjuksköterskan Britta, vars vandring 
längs med Kungsleden och upp på Kebnekaise 1946 beskrivits tidigare. 

Hade de semesterfirande informanterna ett distanserat 
förhållningssätt till naturen? 
Ytterligare en aspekt av natursynen enligt tidigare forskning är att männi-
skorna hade ett distanserat förhållningssätt till naturen. De levde inte så nära 
naturen som tidigare, produktionen skedde inte längre där och naturen upp-
fattades därför inte heller som så självklar längre. Men hur genomgripande 
var egentligen den här distansen? Här skulle jag vilja nyansera beskrivning-
en av tidens natursyn. 

I frågelistsvaren syns nämligen att informanterna på flera sätt uppfattade 
naturvistelsen som självklar. Informanternas förhållningssätt till sol och bad 
och utevistelser i naturen visar att de i relativt hög grad tog natur- och utevis-
telser 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 hade natur-
vistelserna ibland karaktär av att vara ekonomiska lågbudgetalternativ. In-
formanterna tog på så sätt naturen för given.  

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 pro-
duktionslandskap, även då de inte själva var lantbrukare. Den byggnadsarbe-
tare 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.33 Det här är inget isolerat exempel. Som beskrivs i föregående 
kapitel berättar flera informanter om lantbrukande släktingar de besökte och 
hjälpte under sina semestrar. 

Och Gunnar slutligen, som jag också citerat ovan. Han var inte lantbruka-
re själv, men han levde och arbetade i anknytning till lantbruket. Det moder-
na liv Gunnar kontrasterade det naturnära livet mot var även det ett liv för-
ankrat i lantbruksmiljö. Den modernitet han beskriver gällde teknisk och 
                                                      
32 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
33 KU-nr 10978:1949, Nm 203, NMA. 
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kemisk utveckling i lantbruket, till exempel kemiska besprutningsmedel och 
nya gödselmedel.34 

De informanter som själva var lantbrukare beskriver naturkontakten på 
samma sätt som övriga grupper. Deras vanliga naturnärhet verkar inte ha 
hindrat dem från att uppskatta natursightseeing på semestern. Ebba, en lant-
brukarkvinna på 41 år, som år 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.35 

Men det var inte naturen hemmavid som var märkvärdig. Det var natur på 
andra platser än de där meddelaren själv levde som uppskattades. Margareta, 
en då tolvårig flicka, beskriver en semester 1956 som hon tillbringade till-
sammans med sin mor, sin far och sina bröder. Familjen, en lantbrukarfamilj, 
hyrde en stuga vid havet. Där badade de, gjorde en del utflykter samt um-
gicks med en familj från hemtrakten: ”Det var havs-badet som lockade oss. 
Förmodligen var det första gången som jag badade i havet.”36 

Detta, att framförallt uppskatta naturen på andra platser än hemmiljön, 
gällde i lika hög grad andra informanter än lantbrukarna. Britta, sjuksköters-
kan vars fjällsemester 1946 beskrivits tidigare, 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.37 

 
Lantbrukaren Rudolf skriver 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. [...] När jag senare kom att få del av den lagfästa se-
mestern […] har jag kunnat njuta av ledigheten på det sätt jag helst har velat. 
Nämligen i form av resor.38 

 
Faktum är dock att Rudolf, trots vad han säger om fjällen ovan, åkte dit 
själv. En resa han gjorde år 1955 gick faktiskt just till fjällen, men inte till 
svenska fjäll utan till fjäll utomlands, Alperna.  

Intressant är att lantbrukare gav uttryck för samma typ av naturuppfatt-
ning som andra informanter. De hade ett distanserat förhållande till naturen 
på så sätt att de estetiserade den och de verkar också ha tagit den för given 
                                                      
34 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
35 KU-nr 7137, Nm 203, NMA. 
36 KU-nr 7545, Nm 203, NMA. 
37 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
38 KU-nr 7211, Nm 203, NMA. 
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och inte sett den som ett så eftersträvat semesteralternativ. Detta kan tyckas 
lite motsägelsefullt, å ena sidan kunde lantbrukare ha ett distanserat förhåll-
ningssätt till naturen under sina semestrar, å andra sidan kunde människor 
som inte själva var lantbrukare ta naturen för given i semesterlivet. En slut-
sats man kan dra av detta är att kontrasten mellan gammalt och nytt, mellan 
distans och närhet samt mellan lantbrukare och anställda inte alltid var så 
tydlig. 

Synen på vila 
I kapitel 1 togs upp att vila på semestern skulle ha kunnat uppskattas, men att 
det samtidigt finns forskningsresultat som problematiserar det antagandet. 
Det kan ha funnits ett moraliskt laddat negativt förhållningssätt gentemot 
vila.  

Här ska undersökas hur informanterna själva såg på vilan. Det går direkt 
att konstatera att de uppskattade möjligheten att få vila och koppla av under 
sin semester. Vila var en av de företeelser meddelare ofta uttryckte sin upp-
skattning av. Informanterna skriver om hur de upplevde skön och avslapp-
nande vila. Uppskattningen av vila syns i uttryck som: ”det blev en underbar 
och vilsam semester”39 och ”Vi jäktade oss aldrig fram.”40 Eller som i det här 
negativt färgade citatet som ändå visar att vila var eftersträvat: ”Någon vila 
och rofylld semester blev det då inte.”41 Det var en sommar i början på krigs-
åren, troligt 1940, och den då 39-åriga sjuksköterskan Britta, som skriver 
detta, hade rest till hemorten för att besöka en bror, men där var en hem-
värnspatrull 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 det vardagliga livet. ”Det var en avkoppling i vardagstillvaron” 
skriver Lars som år 1952 hade sitt arbete i en gruva. Han var då 39 år och på 
semestern åkte han tillsammans med sin hustru och sin yngsta son, fem år 
gammal, för att besöka släktingar i andra delar av landet.42 Uppskattningen 
av vila syns även i ett kort citat som: ”skönt att få sova på mornarna en helt 
vanlig dag”.43 

Vilan uppskattades alltså. Den var både behövlig och önskad. Tidigare 
har nämnts att släktbesök kunde innebära både att man fick hjälp av sina 
släktingar, exempelvis med barnpassning, men också att man hjälpte sina 
släktingar med olika typer av arbetsinsatser. Både i de fall informanterna 

                                                      
39 KU-nr 7043:1949, Nm 203, NMA. 
40 KU-nr 7049:1938–1946, Nm 203, NMA. 
41 KU-nr 7101, Nm 203, NMA. 
42 KU-nr 7068, Nm 203, NMA. 
43 KU-nr 7189:1938, Nm 203, NMA. 



  169 

bidrog med arbete hos sina släktingar och då de fick hjälp av sina släktingar 
kunde de uttrycka en uppskattning av att få vila och koppla av. De som ut-
förde arbete hos sina släktingar önskade att de istället skulle ha fått koppla 
av och de som fick hjälp gladdes åt det, eftersom det gav dem vila. Av det 
skälet lyfts vila och avkoppling relativt ofta fram för de semestrar informan-
terna tillbringade hos släktingar. 

Men vilan beskrivs vanligen inte så utförligt, färgstarkt eller ordrikt i frå-
gelistsvaren. Det syns i de citatexempel som getts här, och dessa är represen-
tativa även för andra svar. Med några få ord visar meddelarna att vila och 
avkoppling förväntades och uppskattades. Astrid, som samma år förlorat sin 
son, skriver till exempel om semestern: ”Förväntningarna var att komma 
ifrån litet och kanske kunna vila, träffa andra människor och glömma sorgen 
nå’n liten stund.”44 

Det är också tydligt att vila under semestern inte i sig självt ansågs räcka 
för att göra en semester bra. Flera av citaten ovan är talande exempel på 
detta. När man tänker på vila och avkoppling är det lätt att få en bild av nå-
gon 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 av-
slutning på ett långt svar där han berättat om flera semestrar, vilka inneburit 
resor och upplevelser, skriver kraftledningsbyggaren 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 se-
mester hemma är den verkliga vilan och avkopplingen.45 

 
I citatet ovan syns att Nils såg det som en självklarhet att en bra semester 
skulle innebära vila och avkoppling (”den verkliga vilan och avkoppling-
en”). 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 helt nöjda.”46 

Vilan kunde många gånger finnas i det lilla i en annars mer aktivt inriktad 
semester. Dagmar som år 1938, då hon var 34 år gammal, cyklade till släk-
tingar där hon sedan vistades under återstoden av semestern minns att hon 
tog tåget hem ”för att vara utvilad tills arbetet och allvaret började”.47 Hon 

                                                      
44 KU-nr 7056:1943, Nm 203, NMA. 
45 KU-nr 7097, Nm 203, NMA. 
46 KU-nr 7606:1956, Nm 203, NMA. 
47 KU-nr 7072, Nm 203, NMA. 
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hade startat ett hem för 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, lätttvättade och helst inte fodra så mycken strykning och press-
ning.48 

 
Meddelarna ställde alltså inte vila i motsättning till aktivitet, tvärtom, de 
upplevde gärna båda formerna under sina semestrar. Mycket få, knappt någ-
ra, 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 och inaktivitet uppfattades negativt kan alltså även ha 
omfattats av informanterna. Tolkningen är då att vila visserligen önskades, 
men inte sågs som helt accepterad. 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 svårt att säga. Det går inte att 
se några tydliga tecken på att vila på semestern uppfattades negativt i fråge-
listsvaren. Precis som det har argumenterats för tidigare fanns möjlighet att 
beskriva även företeelser som hade en negativ laddning i svaren. Informan-
terna hade möjlighet och ombads dessutom uttryckligen att berätta om olika 
typer av semestrar. Därför borde även en del stillsamma vilosemestrar ha 
kunnat komma med i frågelistsvaren, trots att dessa kanske inte utgjorde 
norm för hur semestern skulle se ut. 

Det kan också ha varit så att vila, liksom naturupplevelser, av många in-
formanter sågs som en självklar och inte så märkvärdig upplevelse under 
semestern och att meddelarna faktiskt också önskade sig annat under semes-
tern. De utlägg meddelare beskriver för sådana semestrar då de skriver upp-
skattande om vila är ofta reserelaterade. Deras utlägg skiljde sig med andra 
ord inte mycket från andra semesterformer där det övergripande önskemålet 
var att resa bort och få uppleva en kontrast till vardagen.  
  

                                                      
48 KU-nr 7043, Nm 203, NMA. 
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Skillnader mellan kvinnor och män i upplevelsen av vila 
Det är vanligare i svaren att män lyfter fram att de uppskattade vila och av-
koppling än att kvinnor gör det. Detta gäller inom alla grupper, arbetare, 
lantbrukare och företagare samt tjänstemän. Störst är skillnaden i tjänste-
mannagruppen, där kvinnor uttrycker en svag uppskattning av avkoppling 
och vila. Skälet till detta är troligen att kvinnor i mindre utsträckning än män 
hade möjlighet att få avkoppling och vila under semestern, eftersom deras 
arbete fanns i hemmet och dessutom kunde följa med dem om de åkte iväg 
någonstans. Slutsatsen är alltså 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. Därför skriver de inte heller lika ofta i sina frågelist-
svar som männen att de uppskattade att få vila under semestern. I det följan-
de ska detta förtydligas.  

Många kvinnor beskriver hushållssysslor och omvårdnad av barn som en 
del av vad de gjorde under semestern. Detta kan i sin tur ha inneburit att de 
inte upplevde vila i samma utsträckning som män. Oftast beskrivs dessa 
sysslor varken positivt eller negativt. Arbetsfördelningen ger intryck av att 
ha setts som en självklarhet. Några kvinnor skriver dock att de ibland hade 
önskat att få slippa detta på semestern. 

Visst fanns kvinnor som fick vila på semestern och även skriver positivt 
om det. Då var det ofta frånvaron av hushållsarbete, som gav dem vila. Men 
min poäng här är inte att dessa inte fanns, däremot att de upplevde sådana 
tillfällen mer sällan än männen gjorde. Om sin semester på husmodersemes-
terhem år 1948 skriver Birgit, en dåvarande 39-årig lanthusmor: 

Och nu hade vi lämnat vardagen bakom oss. Vi skulle inte tänka på dom där 
hemma 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.49 

 
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 
de vistades 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 lillpoj-
ken) hade varsin dag, då de ansvarade för frukost och kvällsmål (middagen 
skötte jag) samt diskade och gjorde snyggt efter sig. Inköp till dessa mål in-
gick också i arbetet. Dessutom fick de hålla ordning i sina rum. Så jag hade 
verkligen semester.50 

 

                                                      
49 KU-nr 7054, Nm 203, NMA. 
50 KU-nr 7213, Nm 203, NMA. 
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Kerstin, en då 40-årig hemmafru (maken var avdelningschef på ett fraktföre-
tag) och mor till två barn, 7 och 9 år gamla, skriver gällande en kryssning på 
en lastbåt runt Östersjön, som familjen gjorde år 1957, att… 

det året gjorde vi hela familjen en underbar resa. […] Där var många av befä-
let 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.51 

 
Jämfört med männen var det vanligare att kvinnor utförde en del av sitt arbe-
te också på semestern, och att detta i sin tur innebar att de inte lika ofta skri-
ver om uppskattad vila i sina frågelistsvar. Ett avslutande exempel ska ges av 
lantarbetarhustrun Selma som försökte vila, utan att riktigt lyckas. Hon skri-
ver om sina semestrar år 1950 och 1951. Hon var då 54 respektive 55 år och 
hade två större barn, i vilken ålder skriver hon inte. I hennes sysslor ingick 
till vardags hushållsarbete i hemmet, barnomsorg samt även visst mått av 
lantarbete: ”Vi hade var sitt potatis- grönsaksland, ett antal höns, kycklingar, 
kaniner, gris.”52 Selma skriver: 

De första åren på 1950-talet när […] det var så nytt för oss att våra män fick 
en semestermånad, tyckte allt vi lantarbetarhustrur att denna månad sannerli-
gen 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.53 

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

Vi jobba dubbelt innan vi for, laga extra mat bland annat. När vi kom hem 
(visserligen efter lata, loja da’r) hade vi även då dubbelt jobb hemma att ta itu 
med.54 

 
Det var inte enbart hustrur, som helt och hållet arbetade i hemmet, som be-
rättade att hushållsgöromål följde med dem in på semestern. Det kunde även 
gälla förvärvsarbetande hustrur liksom ogifta kvinnor. Lisa, som arbetade 
som hemsömmerska, berättar angående hennes och familjens campingse-
mester 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 

                                                      
51 KU-nr 7247, Nm 203, NMA. 
52 KU-nr 7062, Nm 203, NMA. 
53 KU-nr 7062, Nm 203, NMA. 
54 KU-nr 7062, Nm 203, NMA. 
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och sin dotter på elva år.55 I kapitel 5 nämndes kokerskan Ingrid som berätta-
de om en lång rad arbetsuppgifter då hon besökte släkt på semestern, vilket 
hon ställer i kontrast till senare års semestrar då hon fick möjlighet att göra 
annat. De senare semestrarna beskriver hon just som vilsamma. 

Det går att se ett mönster i materialet då det gäller hur kvinnor från olika 
klasser försökte lösa problemet med att få vila på semestern. Kvinnor tillhö-
riga arbetar- eller lantbrukargrupperna åkte till husmoderssemesterhem. 
Både Birgit och Selma som nämnts här är exempel på det, även om det för 
Selmas del inte fungerade riktigt som hon hade önskat. På husmoderssemes-
terhemmen kom de ifrån sina vanliga hushållssysslor. Och eftersom husmo-
derssemesterhemmen var subventionerade hade de råd med det. 

När det gäller kvinnor i tjänstemannagruppen syns framförallt två sätt att 
försöka lösa problemet på. Det ena var att åka till ett pensionat. Då slapp 
informanten utföra hushållssysslor. De ingick istället i den service man beta-
lade för. Ett exempel ges av Anna, en dåvarande kontorist med make och en 
elvaårig dotter. Hon skriver att det kunde vara skönt att slippa hushållsarbete 
någon gång ibland och kommenterar angående två semestrar då familjen 
bodde på pensionat år 1956 och 1957:  

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.56 
 

En annan lösning, som också vid flera tillfällen syns i materialet var att göra 
en resa utan att barnen följde med. Barnen fick stanna hos någon släkting, till 
exempel mor- eller farföräldrar, medan hustru med make reste iväg någon-
stans på egen hand.  

                                                      
55 KU-nr 7189, Nm 203, NMA. 
56 KU-nr 7606, Nm 203, NMA. 
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7. Semesterns sociala betydelse för Nils och 
andra meddelare 

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.1 Des-
sa 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 tältade, besökte släk-
tingar, vistades i stuga eller stannade hemma. En relativt stor grupp av famil-
jerna besökte sina släktingar på semestern. Det var också lite vanligare bland 
familjerna än bland andra informanter att tillbringa semestern antingen i 
stuga eller hemma.  

Så långt stämmer också 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 det är inte allt. Då informanterna skriver om 
vad de uppskattade eller önskade då de hade semester ges familjeumgänge 
och familjerelaterade upplevelser relativt liten plats. Familjens betydelse för 
semestrarna låg på ett annat plan. Jag ska i det följande förklara detta närma-
re. 

Familjen hade inverkan på semesterns utformning. Familjeomständigheter 
är det vanligaste skälet meddelare ger 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 och behov, till 
deras arbets- och studiesituation, och utifrån detta lyckas få till en passande 
semesterlösning. På dessa sätt hade familjen stor betydelse för semesterfi-
randet. 

Informanterna skriver ofta om hur semestern förändrades i takt med att 
familjen förändrades, till exempel då de träffade en livspartner eller då bar-

                                                      
1 Här räknas make/maka samt eventuella hemmaboende barn som familjemedlemmar. För 
barns beskrivningar har hemmaboende föräldrar samt eventuella hemmaboende syskon räk-
nats som familj. Också hemmaboende styvföräldrar liksom hemmaboende fosterbarn (före-
kommer i några fall) räknas till familjen. 



  175 

nen 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 läng-
re på samma platser o mina barndomsvänner var skingrade åt olika håll – men 
– här hade jag funnit min blivande make. 1940 företog vi en cykeltur till mitt 
gamla barndomshem.2 

 
Partners eller andra familjemedlemmar kunde påverka varandras semester-
val. När Nils, en då 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 mej att följa med på en cykelse-
mester Siljan runt.”3 

Dåvarande lantbrukarhustrun Birgit berättar att det var maken som an-
mälde henne till en husmorssemester år 1948. Vintern hade varit tung, skri-
ver Birgit. Det var ett stort hushåll, med många barn, en ladugård att ta hand 
om och där mycket gjordes från grunden: ”Nu kan jag inte förstå hur det 
gick att klara av”, kommenterar hon.4 En dag kom maken hem och sa att han 
hade anmält henne till husmorssemester: ”Du behöver så väl vila efter allt 
arbete du haft i vinter”.5 Birgit är för övrigt samma kvinna som i föregående 
kapitel citerades då hon uttryckte sin uppskattning av att få vila och koppla 
av under husmorssemestern. 

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 egenföretaga-
re: 

Jag berättade tidigare hur jag tog med min son på fotvandring i lapplandsfjäl-
len, han vad då femton år. Naturligtvis var min tanke att söka väcka hans in-
tresse för detta slag av friluftsliv som jag själv skattade mycket högt. Liknan-
de tankar hade jag då det gällde cykling. Därför tog jag med honom på en cy-
keltur runt Siljan sommaren 1949 – han var då tio år.6 

 
Det är relativt vanligt att de informanter som anger familjesammanhanget 
som förklaring till att semestern fick en viss utformning inte beskriver detta  
  

                                                      
2 KU-nr 7323, Nm 203, NMA. 
3 KU-nr 7097:1947, Nm 203, NMA. 
4 KU-nr 7054, Nm 203, NMA. 
5 KU-nr 7054, Nm 203, NMA. 
6 KU-nr 7991, Nm 203, NMA. 
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som något särskilt positivt. Lika gärna kunde familjen vara orsak till att 
meddelaren inte fick en viss typ av semester. Familjen kunde innebära ett 
hinder: 

Ja, nog har jag haft många olika semestrar i min dar. 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 utomlands.7 

 
Elsa, som arbetade med att tvätta och städa skriver inte mycket om sina se-
mestrar under första hälften av 1940-talet. Som skäl anger hon att maken 
mest låg inkallad. De fick bara några få semesterdagar, skriver Elsa.8 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 cy-
kelsemestrar som tidigare, utan bilsemestrar.9 

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.10 Också förekoms-
ten av barn kunde leda till att föräldrar inte kunde semestra på det sätt de 
annars kanske hade önskat. ”Maria var ännu så liten”, som en dåvarande 
hemmafru, (maken var högre tjänsteman) uttrycker det angående varför fa-
miljens semestrar bestod av besök i respektive föräldrahem. Maria var hen-
nes dotter.11 

Familjegemenskapen kunde någon gång också tillmätas positiv betydelse 
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 be-
stod av arbete, så tyckte man ändå att det var festligt. Alla var samlade 
hemma under dagen.”12 

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 utnäm-
ner denna meddelare, en då 39-årig journalist, här kallad Ivar, till sin allra 

                                                      
7 KU-nr 7892, Nm 203, NMA. Sagt av en meddelare, en kvinna som arbetade som kontorist 
under 1940-talet och som gifte sig och fick barn under 1950-talet. 
8 KU-nr 7138, Nm 203, NMA. 
9 KU-nr 7049:1953, Nm 203, NMA. 
10 KU-nr 10258:1943, Nm 203, NMA. 
11 KU-nr 11058:1956, bilaga C, Nm 203, NMA.   
12 KU-nr 7604:1939–1947, Nm 203, NMA. 
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bästa. Han och hans blivande hustru tillbringade en semester i augusti till-
sammans 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!13 

 
Ja, undra på att allt blev rosenrött! 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 nyanserad 
bild med fler gråskalor gällande familjens betydelse i semesterlivet än vad 
som kommit till synes i tidigare forskning. Det är troligt att familjen var 
både viktig och önskad av informanterna. Familjen hade också betydelse för 
vilken typ av semester som valdes, men – och detta är viktigt – det var inte 
familjeumgänge som tydligast uppskattades under semestern, vilket antagits 
i tidigare forskning. 

I materialet syns ingen tendens till förändring över tid gällande familjens 
betydelse. 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, men det visas här.  

Generellt verkar inte heller familjegemenskapen ha uppfattats som kon-
trast till och kompensation för arbetet. Mycket få informanter beskriver fa-
miljeumgänget under semestern på det sättet. Undantag finns dock. Gunnar, 
vars stugsemestrar under 1950-talet beskrevs i kapitel 6, och vars ståndpunkt 
utgjorde ett undantag gentemot det vanliga mönstret då det gällde naturupp-
fattningar, utgjorde ett undantag också då det gällde hur han såg på familjen. 
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.14 

Denna typ av uppskattning uttrycks av ytterligare några informanter, men 
de beskriver då speciella omständigheter som förklarar det annorlunda för-
hållningssättet. 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 ett tillfälle för familjen att träffas och umgås. I 
övriga fall beskrivs familjegemenskapen som en visserligen viktig, men ändå 
vardaglig, och ibland tvingande, omständighet att ta hänsyn till. 

                                                      
13 KU-nr 7242, Nm 203, NMA. 
14 KU-nr 8735, Nm 203, NMA. 
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Glädje över nya bekantskaper 

Uppskattade semestermöten 
När informanterna beskriver vilket umgänge de uppskattade och önskade 
under semestern lyfter de fram annat socialt umgänge än familjeumgänge. 
Det handlade då om att träffa människor meddelaren i fråga inte hade mött 
tidigare, eller mötte mycket sällan.  

En då 23-årig sjuksköterska, Monica, skriver om en bussresa med Scan-
dinavian Touring. Det var en så kallad ungdomsresa. Den riktade sig till 
ungdomar under 25 år och gick genom Tyskland, Österrike och Schweiz till 
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. Särskilt mycket umgicks hon med tre isländska 
sjuksköterskor, som 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.15 

Hans, som försörjde sig som byggnadsarbetare, tillbringade sin sommar-
semester 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-
årsåldern, en same som han hade lärt känna vid en fjällvistelse två år tidiga-
re. 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. Denne man var, skriver Hans, ”verkli-
gen en person i min smak.”16 

År 1953 åkte Rut, en 33-årig kontorist, på bilsemester ut i Europa till-
sammans med sin make (sonen fick stanna hemma hos farmor). De åkte 
genom Danmark, Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrike, Holland och Belgi-
en. På vägen mötte de olika människor, bland annat en 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.”17 
  

                                                      
15 KU-nr 10393:1954, Nm 203, NMA. 
16 KU-nr 10978, Nm 203, NMA. 
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Ytterligare ett exempel på semesterns sociala liv ges av Inga. Hon var en 
då 38-årig kontorist som år 1955 följde med på en sällskapsresa till San 
Remo i Italien. Hon hade året innan åkt på en sällskapsresa till Paris, och 
skriver om den här resan, att hon uppskattade sällskapet än mer: 

– 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.18  

 
Många av de nya kontakterna bibehölls inte efter semestern, men flera med-
delare skriver ändå att de fick vänner för livet under sina semestrar. Den då 
49-åriga kokerskan Ingrid, som tillbringade en vecka på semesterhem till-
sammans med två arbetskamrater, lyfter fram både umgänget med arbets-
kamraterna och värdet av nya bekantskaper: 

[V]i var tre kamrater från min arbetsplats, så vi delade rum och hade det 
gemytligt tillsamman. […] Man fick […] nya trevliga vänner på ett semester-
hem, vänskap som höll i sig länge.19 

 
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 36 
år. Till vardags var hon hemmafru, maken tjänsteman. Deras två barn följde 
inte med på resan. Kerstin och maken åkte runt och besåg landskapet. Kers-
tin passade också på att hälsa på personer hon 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 glatt återseende”.20 

Eftersom det fanns en sådan stor öppenhet för nya möten och bekantska-
per 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 till-
sammans. 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 vänin-
na, skulle jag antingen få avstå från att utveckla eventuella nya kontakter eller 
riskera att förstöra den gamla vänskapen.21 

 
  

                                                      
18 KU-nr 8713, Nm 203, NMA. 
19 KU-nr 7043:1950, Nm 203, NMA. 
20 KU-nr 7247, Nm 203, NMA. 
21 KU-nr 11058:1948, Nm 203, NMA. 
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Det var 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 kväl-
larna.22 

 
De uppskattade sociala mötena fick meddelarna lättast på resa eller under en 
vistelse på annan plats. För hemmasemestrarna berättar informanterna mind-
re utförligt än de gör för sina resor. Det betyder att de mer sällan uttrycker 
uppskattande värderingar av något slag. En av de företeelser de ändå ut-
trycker en positiv värdering av är just social samvaro. Då ser det ut på sam-
ma sätt som för dem som åkte iväg någonstans. Det är nya bekantskaper som 
uppskattas, personer meddelaren vanligen inte träffade eller åtminstone inte 
träffade särskilt ofta. Sådana bekantskaper var möjliga att göra även för den 
som vistades hemma på semestern, till exempel genom att göra utflykter till 
släktingar och bekanta man inte träffade till vardags. Men hemmasemestrar-
na innebar ändå färre möjligheter till nya sociala möten än resorna. 

Kanske låter detta 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 upp-
skattades under semestern av ett relativt flyktigt slag. Kanske kan man till 
och med tala om ett särskilt semesterumgänge. Då väntade sig semesterfirar-
na att träffa nya människor, men dessa möten behövde inte ha någon bety-
delse för vardagslivet. Tvärtom var det sådant umgänge som bröt av mot 
vardagslivet som uppskattades. 

Släktbesök 
Också släktbesök kunde upplevas som uppskattade sociala möten av infor-
manterna. Då handlade det om bekantskaper som inte underhölls till vardags 
och som på det sättet inte skilde sig så mycket från helt nya bekantskaper. 
Som tidigare påpekats i kapitel 5 var släktbesök mycket vanliga bland in-
formanterna under perioden. Där påpekades också att det nog inte enbart var 
ekonomiska skäl som fick informanterna att besöka sina släktingar på semes-
tern, utan att det också kunde finnas en önskan att få träffas. Rörande släk-
tingar informanterna träffade ofta skriver de mindre uppskattande. Dessa 
verkar höra till samma typ av kategori som familjen, det vill säga sådana 
personer som visserligen kunde ha stor betydelse för semestervalen, men 
däremot inte väckte så stor entusiasm i samband med semestern.  

I inledningen redogjordes för en studie av Söderberg, som funnit att män-
niskor under perioden sökte ökat avstånd gentemot andra än familjen. När 
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det gäller släktumgänget är det möjligt att tala om ett sådant ökat avstånd, 
eftersom informanterna minskade sitt boende hos släktingar då det blev eko-
nomiskt realiserbart. Det verkar som att det fanns en gräns för hur pass 
sammanboende med släktingarna informanterna ville vara. Det är uppenbart 
att de ville ha ett visst umgänge, men de sökte också ett visst avstånd. 

Släktingar informanten inte umgicks med till vardags väckte däremot 
samma entusiasm som nya bekantskaper. Informanter som reste runt lade till 
exempel rutten utefter platser där de hade släktingar och bekanta. Ibland 
bodde de hos de släktingar de besökte, ibland besökte de dem bara över da-
gen. 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 semester i yrket. Då reste han tillsammans med sin far och sin 
yngre syster till faderns födelseort. De besökte Svens farmor och andra släk-
tingar. Resan dit var spännande, skriver Sven: 

Jag talar om den här resan som om det var till sydpolen eller något ännu läng-
re vi skulle fara, men nej, vi skulle inte längre än till […] Småland [… ] Men 
bara det här med att komma till Visby var ju en stor händelse, för resor till 
stan var inte vardagsmat för oss[.]23 

 
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 svinvakta-
ren och hans snälla gumma. Svinvaktaren [...] var ungdomskamrat till far. 
Först fick vi titta på den stora svingården med alla svin i olika åldrar som vak-
taren skötte ensam. Sedan blev det kaffe och mycket sång. Gubbarna tog någ-
ra kaffehalvor och berättade historier.24 

Alla grupper uppskattade nya möten, men det var särskilt viktigt 
för unga och ensamstående 
Det finns viss övervikt i frågelistsvaren för dem som var relativt unga men 
ändå vuxna, någonstans i åldrarna 15–30 år, då det gäller uttryckt uppskatt-
ning av nya möten. Flera sådana exempel har redan getts. Ytterligare ett 
exempel ges av den då 23-åriga kontoristen Marianne och handlar om hen-
nes första semester påsken 1947. Det var en skidsemester då hon bodde på 
pensionat. Hon minns att sällskapet spelade stor roll. På kvällarna umgicks 
hon och hennes väninna med de övriga gästerna på pensionatet. Det var 

                                                      
23 KU-nr 7590, Nm 203, NMA. 
24 KU-nr 7590, Nm 203, NMA. 
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verkligen trevligt, skriver Marianne, och knyter samtidigt nöjet till deltagar-
nas 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 kväl-
larna var munter och angenäm liksom den oreserverade och kamratliga andan 
på dagarna, när vi gjorde våra långfärder.25 

 
Ofta var det kamratumgänget som uppskattades. Ibland kan också knappt 
erkända romantiska förhoppningar lyftas fram av informanterna i deras be-
skrivningar av vad de som unga vuxna hoppades att 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.26 

Det är som sagt något vanligare att de som var unga vuxna vid tiden för 
semestern ger uttryck för sin uppskattning av nya sociala möten och kontak-
ter. Men det är också ett faktum att personer i alla åldrar kunde uppskattade 
de nya möten och kontakter som semesterresorna gav. De som tillbringade 
semestern tillsammans med sin familj var inte riktigt lika utåtriktade som 
övriga informanter, men 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 rörande 
Kerstin som år 1953 genomförde en bilsemester i Storbritannien tillsammans 
med sin make och då passade på att återknyta banden till gamla bekanta.27 
Ett annat exempel gällde Paul som jag kommer berätta mer om längre fram i 
det här kapitlet. Tillsammans med familjen reste Paul till England år 1954, 
och han beskriver många trevliga och glädjefyllda möten under den semes-
tern.28 Förmodligen gav familjelivet lite mindre utrymme till att möta nya 
människor. Men som vi ser av de tidigare exemplen och i följande exempel 
gällande Eva fanns möjligheter till nya sociala möten även för de som se-
mestrade tillsammans med sin familj.  
  

                                                      
25 KU-nr 7667, Nm 203, NMA. 
26 KU-nr 7685:1942, Nm 203, NMA. 
27 KU-nr 7247, Nm 203, NMA. 
28 KU-nr 7134, Nm 203, NMA. 
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När Evas far fyllde femtio gjorde den längsta resan under hennes barn-
dom. Det var en resa till Lappland där de bodde på semesterhem. Där ägnade 
de sig åt turism av alla de slag. De gjorde utflykter i trakten, besökte Abisko 
och Torneträsk, åkte malmbanan, köpte souvenirer och besåg sevärdheter 
som rallarkyrkor och en kåta. Utöver detta skriver Eva även om sociala nö-
jen på semesterhemmet: 

Där var även dans om kvällarna och den söta värdinnan fröken Bellin, som jag 
beundrade mycket, hade högklackade skor med remmar, blommig, ganska 
lång klänning och hon dansade med mej. Vi lärde oss en dans som var på mo-
det det året och hette Lambeth Walk.29 

 
Lantbrukar- och företagarmännen avvek från övriga grupper gällande upp-
skattningen av social samvaro. De beskriver mer sällan semestrar där socialt 
umgänge var något de önskade eller uppskattade. Det går inte att se i materi-
alet varför det är på det sättet. Det handlade inte om att de uppskattade famil-
jeumgänget mer och annat umgänge mindre. I synen på familjen skilde de 
sig inte från andra grupper i sina svar.  

Också 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 uppskattning med 
någon annan uppskattning. Det går inte heller att se att gruppens ålderssam-
mansättning eller civilstånd skulle kunna vara avgörande för den här skillna-
den. Däremot är männen inom gruppen lantbrukare/företagare som beskriver 
semestrar under perioden relativt få, tolv stycken, vilket kan ha betydelse. 
Det kan eventuellt vara individuella särdrag som får genomslag här.  

Gällande grupperna i övrigt bör det påpekas att män generellt inte var 
mindre positiva till det sociala umgänget än kvinnor. Arbetar- och tjänste-
män skiljde sig inte på något märkbart sätt från kvinnorna i dessa grupper i 
sin uppskattning av socialt umgänge.  

Även lantbrukar- och företagarmän återberättar ibland minnen som visar 
att de upplevde positiva 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 fjäll-
turens 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 att jaga och fiska i lapplandsfjällen.30 

                                                      
29 KU-nr 10399:1939, Nm 203, NMA. 
30 KU-nr 7991:1954, Nm 203, NMA. 
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Jag kan sammanfattningsvis konstatera att många gånger verkar informan-
terna ha gått in i det nya umgänget med väldigt öppna hjärtan. Sådana be-
skrivningar finns gällande alla grupper oavsett kön, klasstillhörighet eller 
ålder, dock med visst undantag för lantbrukar- och företagarmännen och i 
något litet mindre utsträckning bland familjerna. Slutligen kan jag också 
konstatera att, som det visades i inledningen, uppskattningen av nytt socialt 
umgänge inte har uppmärksammats så tydligt i tidigare forskning, snarare 
tvärtom. 

Hur kunde önskan att träffa nya människor bidra till att 
inköp gjordes? 
Uppskattningen av socialt umgänge går att knyta till inköp av olika slag, 
genom att det var just nya kontakter som önskades, vilket i sin tur vanligen 
krävde en resa. Resan innebar i sin tur utlägg för färdmedel och boende. Som 
visats tidigare i kapitel 5 hade resan dessutom en köpfrämjande effekt över-
lag. Precis som det kan förväntas är det alltså relativt vanligt att de informan-
ter som skriver uppskattande om nya bekantskaper och sociala möten också 
skriver om olika typer av inköp. Några sådana exempel har getts i kapitlet. 
Eva, den då nioåriga flicka som citerats tidigare, minns till exempel en ty-
pisk turistisk och reserelaterad konsumtion. 

Det sociala önskemålet går dessutom att knyta till inköp på ytterligare 
sätt. En del res- och boendeformer hade till exempel utpräglat sociala drag. 
Det gällde sällskapsresor samt boende på pensionat, vandrarhem och semes-
terhem. Även kurser och läger hade en social karaktär. Detta uppskattades 
ofta, enligt vad meddelarna skriver. Anita skriver om sin cykelsemester 
1951. Hon var en då 21-årig student, och denna cykelsemester genomförde 
hon ensam. Men hon mötte flera personer på vägen, vilket hon enligt sin 
dagbok från semestern uppskattade. När det gäller vandrarhemmen hon bod-
de på skriver hon vidare att hon uppskattade den sortens vandrarhem som 
gav möjlighet till sociala möten. Det handlade då om små vandrarhem, där 
man till exempel åt vid gemensamma bord. En del vandrarhem var utforma-
de på ett sätt som minskade chanserna till socialt umgänge med andra gäster. 
Dem tyckte hon sämre om.31 

I kapitlet har getts flera exempel på res och boendeformer med social ka-
raktär. Där citerades till exempel Monica och Inga, vilka deltagit i sällskaps-
resor32, Ingrid som bodde på semesterhem och Anita som deltog i en kurs.33  
Alla skriver de uppskattande om umgänget som följde med den res- eller 
boendeform de valt. Att res- och boendeformerna kunde ha en social karak-
                                                      
31 KU-nr 11058:1951, Nm 203, NMA. 
32 KU-nr 10393:1954 (Monica) och 8713:1955 (Inga), Nm 203, NMA. 
33 KU-nr 7043:1950 (Ingrid) och 11058:1948 (Anita) 
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tär och att meddelarna vanligen fann nöje och glädje i detta är överlag myck-
et tydligt i materialet. Man måste nog anta att möjligheten att få träffa nya 
människor var en del av det som låg i vågskålen då meddelarna valde semes-
terform.  

Också vissa av de sysslor meddelare ägnade sig åt under sina resor och ut-
flykter hade tydliga sociala drag och var samtidigt en del av de inköp som 
gjordes. Olof, en dåvarande forskare, skriver om sin semester år 1943. Den-
na semester, en rundresa då han besökte flera platser i södra Sverige, genom-
förde han på egen hand. Men på midsommaraftonen gick han liksom andra 
till ortens dansbana. Där betalade han bland annat inträde för att komma in.34 
Fler informanter än Olof skriver om besök på danstillställningar. 

En parlör kan man också se som ett socialt inriktat köp. Bland andra Inga 
skriver att hon köpte en parlör inför en sällskapsresa till Paris år 1954.35 Det-
samma gäller vykort, vilka många informanter minns att de köpte och skick-
ade. Med hjälp av vykorten underhöll de sociala kontakter. En del informan-
ter berättar dessutom att de köpte presenter som de gav till antingen någon 
där hemma eller till dem som besöktes. 

Sven, den unge kalkbrottsarbetaren som citerats tidigare i kapitlet 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 
innan de nått sin destination. 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 hans mamma, hans mormor och hans morfar.36 

Familjeumgänge under semestern verkar däremot inte ha uppmuntrat till 
några nämnvärda inköp. Informanterna minns och skriver om avsevärt mer 
köp för de semestrar som inbegrep uppskattade nya sociala möten. Samman-
fattningsvis kan jag därför konstatera att semesterns sociala önskemål på 
flera sätt var länkat till ekonomisk spendersamhet.  

Gränser för semesterns sociala möten 

Likhet och avstånd 
Fanns det då några gränser för umgänget? I inledningskapitlet redogjordes 
för forskning som tyder på att distinktioner och även konflikter skulle kunna 
prägla semesterfirarnas möten, kanske särskilt semesterfirarnas möten med 
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lokalbefolkningen, inhemsk som utländsk, då de mer tillfälligt besökte en 
plats. 

Inledningsvis ska påpekas att sociala konflikter och avståndstaganden 
gentemot andra människor mycket sällan uttrycks i frågelistsvaren. De kon-
flikter 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 sanno-
likhet 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 be-
kantskaper 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 uppskattningen av socialt um-
gänge 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 tidigare i kapitlet, nämligen att socialt umgänge under 
semestern verkligen uppskattades och önskades. 

Trots den överlag starka uppskattningen av sociala möten går det att skön-
ja tre områden där åtminstone ett visst avstånd upplevdes. Det gäller relatio-
nen mellan turister och ortsbefolkning, det gäller nationalitet och det gäller 
klasstillhörighet. Här ska jag börja med att diskutera relationen mellan turis-
ter och ortsbefolkning. 

Oftast, när meddelarna beskriver nya, spännande möten, var det andra 
semesterfirare och turister de mötte, inte ortsbefolkning på plats. Det var till 
exempel vanligt bland de som deltog i arrangerade resor att umgås med öv-
riga resedeltagare. Två exempel ur högen: den meddelare som beskriver en 
semester när hon åkte på en ungdomsresa arrangerad av Scandinavian Tou-
ring och som citerades tidigare i det här kapitlet, Monica, minns att hon um-
gicks med de andra bussresenärerna.37 Kontoristen Inga som åkte på en säll-
skapsresa till Italien och som även hon citerades i samma avsnitt skriver att 
hon umgicks med övriga resenärer samt reseledarna.38  

Hur meddelarna bodde verkar också ha spelat roll. På pensionat, semes-
terhem och vandrarhem umgicks meddelarna med övriga gäster och ibland 
även personalen, enligt vad deras frågelistsvar visar. Ett exempel ges av den 
kokerska, Ingrid, som tillbringade sin semester på semesterhem och som 
även hon citerats tidigare. Hon umgicks där, skriver hon, med sina kamrater 
hemifrån samt med övriga gäster.39 De meddelare som tillbringade sin se-
mester på pensionat berättar om umgänge med övriga pensionatsgäster. Ti-
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digare citerades till exempel Marianne angående sin vintersemester på ett 
pensionat och om umgänget med övriga (unga) pensionatsgäster.40 Detta 
gällde också Eva, den då nioåriga flickan som skriver uppskattande om um-
gänget med en pensionatsvärdinna som lärde henne en dans.41 

Man kan alltså säga att semesterformen gav umgänget. På sällskapsresor 
och även till exempel kurser umgicks deltagarna med varandra. Samma 
mönster syns också i materialet gällande vandrarhem och campingplatser. 
Att meddelarna umgicks med andra som befann sig i samma situation som 
de själva var inte något som bara gällde vissa specifika semesterformer eller 
grupper, utan det var, så långt det går att se, ett genomgående mönster. Detta 
är inte så konstigt med tanke på att boendet och resan bör ha kunnat skapa en 
gemenskap och beröringspunkter hos de för varandra okända deltagarna, 
vilket förmodligen underlättade umgänget. 

De semestrande informanterna mötte dock inte enbart andra semesterfira-
re, 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 föregå-
ende avsnitten. Där beskrevs till exempel Hans semester år 1949. Hans var 
en 28-årig byggnadsarbetare som återsåg en äldre man, som han hade lärt 
känna under en tidigare semester fjällvärlden.42 Där citerades också den 15-
årige kalkbrottsarbetaren Sven, som bland annat beskriver mötet med en 
svinvaktare 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 kon-
takter via föräldrarna.43 

I dessa fall handlade det om möten där meddelaren hade någon typ av an-
knytning till platsen och människorna som levde där. Sommarstugeboende 
under längre tid och med större deltagande i vardagslivet på orten gav också 
större förutsättningar för samröre med ortsbefolkningen enligt meddelarnas 
semesterhågkomster. Detta ligger i linje med Allwood och Ranemarks studie 
av Medelby, som togs upp i inledningskapitlet och som visar att ett mer kon-
tinuerligt boende på platsen gav större möjligheter till samröre med ortsbe-
folkningen. 
  

                                                      
40 KU-nr 7667:1947, Nm 203, NMA. 
41 KU-nr 10399:1939, Nm 203, NMA. 
42 KU-nr 10978, Nm 203, NMA. 
43 KU-nr 7590:1945 (Sven) och KU-nr 7247 (Kerstin), Nm 203, NMA. 
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En meddelare som till vardags arbetade som sjuksköterska beskriver sina 
vistelser i en sommarstuga i Dalarna, som hon hyrde av vänner några år i 
början av 1940-talet. Hon berättar att hon fick inblick i och deltog i bönder-
nas vardagsliv, vilket hon tydligt uppskattade: 

Vid slåttertid kom bonden med häst och slåttermaskin och slog gräset på äng-
en 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 sock-
erkaka 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 linbered-
ning.44 

 
Hon berättar vidare: 

Dagarna gick fort, man hade sitt hushåll och inte minst umgänget med gran-
narna. 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 familjer.45 

Nationalitet och språkets betydelse 
Det är ett faktum att all ortsbefolkning, svensk liksom utländsk, utgör en 
mindre synlig grupp i frågelistsvaren, då meddelarna skriver vilka de upp-
skattade att träffa på semestern. Allra minst synlig är den utländska lokalbe-
folkningen. Enligt frågelistsvaren umgicks semesterfirarna i liten utsträck-
ning med utländsk lokalbefolkning. Till lokalbefolkning i andra länder kan 
meddelarna också uttrycka en större distans i sina frågelistsvar, någon gång 
med negativa förtecken, men oftast handlar det snarare om ett mer ”neutralt” 
främlingskap. I turism ingick, då liksom nu, att bese platser och företeelser. 
Platsens människor beskrivs då ibland även de som ett slags turistiska kulis-
ser, 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: 

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[.]46 

 

                                                      
44 KU-nr 7190, Nm 203, NMA. 
45 KU-nr 7190, Nm 203, NMA. 
46 KU-nr 7029, Nm 203, NMA. 
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I detta citat kan vi se en reflektion, som inte bara handlade om att uttrycka 
ett avståndstagande, utan även var en beskrivning av informanten själv. Olle, 
kan vi anta, gick inte runt och var sysslolös till vardags. Det här citatet 
stämmer på det sättet väl överrens med tanken att turister skapar sociala di-
stinktioner som ett sätt att förstå sin egen identitet, vilken refererades i inled-
ningskapitlet.  

Skälen till att semesterfirarna i så liten utsträckning umgicks med ut-
ländsk lokalbefolkning och ofta verkar ha känt ett visst främlingskap gent-
emot denna kan diskuteras. Här kan givetvis främlingsfientlighet och fördo-
mar ha legat i botten och påverkat informanterna i deras beteende. Okunskap 
kan också ha spelat roll. Det syns dock inte i frågelistsvaren. Vad som där-
emot syns tydligt är 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 människor som bodde på platsen än andra meddelare gör. Gällande en 
resa i Finland år 1954 berättar en meddelare att det var lätt att börja prata 
med folk, eftersom de i trakterna talade svenska.47 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 konto-
rist, var gift och hade en son. Själv var han 44 år. Paul skriver att sonen bör-
jat 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 Tay-
lors”. […] 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.48 

 
Sagt och gjort, hela familjen for iväg till England för att pröva sina språk-
kunskaper. ”Och det gick alldeles utmärkt”, som Paul själv kommenterar. I  
  

                                                      
47 KU-nr 7242, Nm 203, NMA. Mannen som skrev detta var 35 år och arbetade som skribent 
för en ortstidning. 
48 KU-nr 7134, Nm 203, NMA. 
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England såg och upplevde de mycket. Bland annat letade familjen sig fram 
till den pub familjen Taylor i radioprogrammet brukade besöka: 

Där låg den, allt var riktigt. En vacker dag och en trevlig gårdsplan med bord 
och bänkar. Vi slog oss ner 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 tid-
ning hemma. Ja, det blev en ny naturlig och trevlig kontakt genom ett språk vi 
lyckats lära oss tillräckligt att kunna använda.49 

 
Språkträningen var för Paul en del av själva glädjen med resan. En dag be-
sökte familjen redaktionen för BBC:s kortvågsprogram, som sändes bland 
annat 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.50 

 
Paul skriver avslutningsvis att: ”Denna resa till ett främmande land att prak-
tisera ett främmande språk var för oss alla tre så glädjefylld att vi gjorde om 
den redan nästa sommar, så fort skolterminen var slut.”51 Året efter det, 
1956, gjorde han själv ännu en resa till England. Då deltog han i BBC Sum-
mer School. Flera av de kurskamrater han då mötte behöll han sedan kontak-
ten med.52  

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 möten med italienare. 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 re-
sehandbok. 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 hit-
tade 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.53 

                                                      
49 KU-nr 7134, Nm 203, NMA. 
50 KU-nr 7134, Nm 203, NMA. 
51 KU-nr 7134, Nm 203, NMA. 
52 KU-nr 7134, Nm 203, NMA. 
53 KU-nr 7127, Nm 203, NMA. 
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Eugén beskriver vidare en lustig episod rörande deras bil. När de skulle åka 
in i Schweiz stod de i bilkö. Bredvid deras bil av märket Renault Fregate 
stod en bil, som två unga italienska pojkar satt i. Pojkarna pekade på deras 
bil och skrattade. Eugén och hans hustru körde vidare. Några timmar senare 
på en parkeringsplats i Lugano hände detta: 

[J]ust som vi hade stannat där kom den där italienska bilen med de två pojkar-
na 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 semesterre-
sa, och hon talade om för oss att Fregato på italienska betyder ungefär tjuv el-
ler 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.54 

 
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.55 

 
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 ha varit resans mest uppskattade företeelser.56 

När det gäller det sociala umgänget kan jag med ledning av hur informan-
terna beskriver sina kontakter med ortsbefolkning (svensk och utländsk) 
konstatera att det inte var den totala kontrasten i umgänge som eftersträva-
des. Meddelarna umgicks helst med personer de hade en anknytning till eller 
delade något gemensamt med, till exempel språk- och nationstillhörighet 
och/eller blotta det faktum att man var på semester tillsammans. 

Umgängets klassgränser 
Avslutningsvis ska ytterligare ett område tas upp där en gräns för sociala 
möten ibland syntes, nämligen klasstillhörigheten. Det är tydligt att en del 

                                                      
54 KU-nr 7127, Nm 203, NMA. 
55 KU-nr 7127, Nm 203, NMA. 
56 KU-nr 7127, Nm 203, NMA. 
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informanter uppfattade klass som en gräns för socialt umgänge, men de 
nämner den nästan enbart då den överskreds, och då som ett avvikande och 
positivt exempel. Av denna anledning kommer jag också diskutera tillfällen 
då klassgränserna bröts som exempel på en kontrast till vardagslivet i nästa 
kapitel. Här syns ett liknande mönster som i fallet med språktillhörighetens 
betydelse. Det är då meddelarna överskred språk- och klassgränser som van-
ligen fanns där, som de beskriver detta. Som så ofta annars i frågelistsvaren 
är det framförallt de positiva aspekterna av socialt umgänge som behandlas.   

Nils arbetade som tidigare nämnts som kraftledningsbyggare vid tiden för 
en cykelsemester tillsammans med hustrun 1947. De tältade då på olika 
campingplatser. I kapitel 5 gavs ett exempel från Nils frågelistsvar gällande 
hur det kunde se ut på en stor campingplats i mitten av 1950-talet. Det föl-
jande exemplet gäller 1947. På campingplatserna kunde det finnas ett av Nils 
uppskattat socialt umgänge med övriga tältgäster. Nils berättar om en cam-
pingplats där stämningen var mycket bra. Därifrån minns Nils ett uppskattat 
möte: 

Där tältade förut ett par ungdomar. De presenterade sej 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 och i 
tältet. Alla var ute på semester och hade befriat sej från alla sociala skrankor.57 

 
Precis som i fallet med utländsk ortsbefolkning är klass något som det skrivs 
relativt lite om i frågelistsvaren, men det förekommer. Framförallt är det 
informanter med arbetarklasstillhörighet vid tiden för semestern, som upp-
märksammar betydelsen av klass, ibland också lantbrukare och egenföreta-
gare, aldrig personer som hörde till tjänstemännens led.  

                                                      
57 KU-nr 7097, Nm 203, NMA. 
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8. Lilly och övriga informanter om kontrast 
och resa 

Kontrast till hela vardagen 
Det är uppenbart att informanterna uppskattade kontrast gentemot sina ar-
betsliv. I tabell 6.1 i kapitel 6 syns att kontrast till arbete och vardag var den 
tredje mest uppskattade semesterföreteelsen. Jag har betraktat det som en 
positiv värdering av kontrast då informanterna beskriver semestern som nå-
got annat än sitt vanliga liv, 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 an-
gående flera semestrar vid den tiden: 

Semestrarna medförde självklart ändrade vanor på många sätt. [...] 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.1 

 
Ett annat exempel ges av Lilly som år 1939 var 25 år gammal och arbetade 
som vårdbiträde. Hon berättar att det årets semester gav en känsla av frihet 
som hon inte fick när hon arbetade.2 I båda dessa exempel beskrevs semes-
tern i kontrast till arbetet. Men det räcker inte för att beskriva meddelarnas 
upplevelser av kontrast. För meddelarna innebar nämligen semestern lika 
mycket kontrast till deras vardagliga liv hemma, som till själva arbetet. 

Det händer visserligen att informanterna enbart uttrycker att de ville ha 
kontrast till arbetet, som i de två exempel som getts. Sådana exempel är dock 
ganska svåra att finna. Det är mycket vanligare att meddelarna uttrycker en 
uppskattning av kontrast till både arbete och övrig vardag. Ofta kopplar in-
formanterna ihop liv och arbete i sina beskrivningar på ett sätt som gör att 
det inte går att skilja mellan arbete och övrig vardag. Semestern förutsattes 
av meddelarna, som de beskriver det, fungera kontrasterade till hela ”var-
dagskomplexet”. Därför har jag inte heller skilt de båda åt då jag räknat för 
hur många semestrar informanterna uttrycker sin uppskattning av kontrast. 

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 1951. 
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Hon tillbringade det första semesterdygnet i en arbetskamrats hem och övri-
ga dagar i föräldrahemmet. Första morgonen i arbetskamratens hem blev hon 
bjuden på kaffe på sängen: ”Vilken fest för mig mot att vakna på ett sterilt 
uthyrningsrum. På ett sånt kunde jag inte koka kaffe, det var att jaga ut på ett 
kondis då.”3 Hon beskriver vidare hur liten lön hon hade och att rummet hon 
hyrde var dyrt. Hon åt därför inte särskilt mycket till vardags. Semester-
kvällsmålet i arbetskamratens familj bestod av stekt fläsk, löksås och potatis: 
”Åh, att få äta fläsk hur mycket jag ville, sås så jag storknade.”4 

Här beskrivs hennes uppskattning av upplevda kontraster gentemot var-
dagslivet. 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 morgo-
nen, hade däremot inte med yrket att göra. De utgjorde istället kontraster till 
andra områden i vardagslivet, till boendet och matvanorna.  

Så här skriver Kerstin om vilka förväntningar hon som 22-årig damfrisör 
hade inför en semestervistelse 1957. Denna skulle tillbringas på Öland till-
sammans med en väninna: ”Man förväntade sig att träffa nya intressanta 
människor, förhoppningsvis pojkar och man ville uppleva en annorlunda 
miljö”.5 Ivar, som citerades ovan angående sin uppskattning av semestern 
som en kontrast mot arbetet kunde även uppskatta kontrast gentemot resten 
av vardagslivet. Det visar följande citat gällande en semesterresa 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.6 

 
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 ganska typiska exempel på informanternas uppskatt-
ning 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 annan naturmiljö 
än den de såg till vardags, de ville vistas i nya omgivningar och de ville göra 
nya bekantskaper. De ville också få vila genom att resa iväg och uppleva 
omväxling. Allt detta är som synes tydliga uttryck för en önskan om kontrast 
till hela vardagslivet.  

Också hos informanter som vistades hemma under semestern kan man se 
en strävan att skapa kontrast till det vardagliga livet. Ofta gjorde de något 
                                                      
3 KU-nr 8157, Nm 203, NMA. 
4 KU-nr 8157, Nm 203, NMA. 
5 KU-nr 7041, Nm 203, NMA. 
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som markerade semesterns speciella prägel, som utflykter, besök och liknan-
de. Utflykten representerade en kontrast. Då kunde meddelaren få se och 
uppleva något annat. William, som var lantarbetare, skriver till exempel 
gällande en semester han tillsammans med hustru och två små barn tillbring-
ade hemma 1945: ”För att det ändå skulle bli något avbrott bestämde vi oss 
för att cykla till en sjö och bada en dag”.7  

Gällande två hemmasemestrar i början på 1950-talet skriver Berit, som 
var frisörlärling, att de alltid brukade festa lite extra då det var semester, till 
exempel med en bakelse. Hon sov också längre om morgnarna och var uppe 
senare på kvällarna.8 Sonja, vars svar i kapitel 5 användes för att beskriva 
hur en campingplats kunde se ut då hon var barn i slutet av 1930-talet, berät-
tar gällande semestrarna på campingplatsen att de bara var där över dagen. 
Hennes föräldrar tillhörde arbetarklassen. Mamman var städerska och pap-
pan arbetade i fabrik. Det faktum att hon levde i en barnrik familj betydde, 
enligt hennes egen utsago, att de inte hade möjlighet att tälta där över natten. 
Sonja fick nöja sig med att besöka campingen över dagen: 

Men jag minns än i dag det stora vattnet, och hur skönt det var att bada och 
springa i den varma sanden. Vi blev bjudna på middag, som man hade lagat 
på ett spritkök […] tallriken gled hit och dit, men o vad det var gott med mat, 
aldrig har väl maten smakat så bra. När vi annlände hem med tuff, tuff tåget, 
var vi barn ganska trötta vi hade badat i ett, i ett, grävt ner oss i sanden, jagat 
varandra ibland klitterna, sargat oss lite på det vassa sjögräset, men vad gjorde 
det, vi hade haft en fin semesterdag.9 

 
Ytterligare ett bevis för att informanterna i hög utsträckning uppskattade 
kontrast till vardagen på semestern utgör det faktum att de relativt ofta lyfter 
fram märkvärdiga och speciella händelser som uppskattade semesterupple-
velser. Som visats tidigare i tabell 6.1 var märkvärdiga och speciella händel-
ser den sjätte mest uppskattade semesterföreteelsen. Den lyftes fram för to-
talt 103 semestrar av 48 informanter. Det handlade då om att få uppleva nå-
got ovanligt, något märkvärdigt och speciellt. Underförstått ligger i beskriv-
ningen av märkvärdiga och speciella händelser en upplevd kontrast gentemot 
vardagen. Någon uttrycklig jämförelse med arbete och vardag görs dock inte 
av informanterna när de berättar om dessa händelser. Istället ligger fokus på 
det märkvärdiga och speciella som sådant. 

Så här beskriver en då 22-årig sekreterare, Elisabet, en semester år 1940:  

Min första semester var den mest händelserika och blev avgörande för resten 
av mitt liv. Jag träffade min blivande man, på ett egendomligt sätt[.]10 

 
                                                      
7 KU-nr 8511, Nm 203, NMA. 
8 KU-nr 7041:1950–1951, Nm 203, NMA. 
9 KU-nr 7668:1938–1939, Nm 203, NMA. 
10 KU-nr 8012, Nm 203, NMA. 
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De träffades av en slump, skriver hon, och tycke uppstod. Dagen efter träffa-
des 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.11 

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 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 se-
dan vinkade av oss så sa jag […]: Vi tiger nog med det, för vi blir aldrig trod-
da, som lögnare stämplade. Nej, aldrig för en människa vi omtalade, att vi hos 
Sveriges kronprins och kronprinsessa druckit the.12 

 
Olle, en dåvarande folkskollärare minns i sitt frågelistsvar att han uppteck-
nade gamla sagor under semestern 1944. Dessa vann han sedan första pris i 
en tävling för.13 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 1954.14 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 tillockmed skä-
ra[.]15 

 
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 att sådant som faktiskt inte är riktigt 
realistiskt hände på semestern. Det här handlar förstås om en slags berättan-
dets konvention. Man berättar det som anses värt att berätta, 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 märkvärdiga och speciella upplevelser något man gärna berät-
tar 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 
semester. Jag tror att vi bland annat ska tolka det som ett uttryck för den 
                                                      
11 KU-nr 8012, Nm 203, NMA. 
12 KU-nr 10250, Nm 203, NMA. 
13 KU-nr 7029, Nm 203, NMA. 
14 KU-nr 7247, Nm 203, NMA. 
15 KU-nr 7247:1953, Nm 203, NMA. 
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upprymdhet och närvaro i nuet informanterna kände under sina semestrar: de 
lade märke till detaljer på ett sätt de kanske inte riktigt skulle ha gjort i an-
nars. 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 kaffeut-
rustningen 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 vackert landskap runt i 
kring mig”.16 

 
Semestern kunde också ge tid och möjlighet till reflektion. Ulla beskriver till 
exempel återkomsten till föräldrahemmet som något speciellt och märkvär-
digt. 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.17 

 
Här markerade semestern en ny fas i livet. Det gäller även till exempel den 
15-årige bruksarbetaren Sven, som citerades i kapitel 7 gällande en resa till 
faderns födelseort och som skriver att han ”var mäkta stolt över” att få eget 
rum på hotellet första natten.18 Ett typiskt exempel på något liknande ges av 
Elsa, då tvätterska och städerska, som skriver om sin allra första semester 
1939. När semesterlagen var nyinstiftad kunde semestern upplevas som 
märkvärdig och speciell 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 tydli-
gast och som jag också tycker var den skönaste och bästa. Det beror väl på att 
vi aldrig tidigare känt av någon fritid.19 

 
Beskrivningarna av märkvärdiga och speciella händelser är i än högre grad 
än uppskattningen av kontrast knutna till resande. Det är relativt vanligt 
bland de arbetarkvinnor som svarar på frågelistan 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 arbetarkvin-
norna relativt ofta beskriver resor för den senare perioden, däremot inte lika 
ofta för de tidigare perioderna. 

                                                      
16 KU-nr 7590:1959, Nm 203, NMA. 
17 KU-nr 8157:1951. 
18 KU-nr 7590:1945, Nm 203, NMA. 
19 KU-nr 7138, Nm 203, NMA. 
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Semestern förlänades en särskild karaktär i informanternas hågkomster. 
Den var lite av en märkvärdighet i sig, ett avbrott i hela ens vanliga liv, och 
informanterna hade då en särskilt stor öppenhet för det märkvärdiga och 
speciella. 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. Det är möjligt 
att tolka 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 vistas någon annanstans 
än i hemmet.  

Kontrastens innebörd 
I det här kapitlet har jag visat att de semesterfirande informanterna eftersträ-
vade en kontrast och att uppskattningen av kontrast inte enbart kan relateras 
till arbetet utan måste relateras till hela vardagslivet. Resultaten bryter på 
detta sätt mot tidigare forskning, där man främst fokuserat på relationen se-
mester – arbete och hur denna kan ha sett ut. Att övrigt vardagsliv hade stor 
betydelse för hur informanterna skulle uppfatta semestern har däremot inte 
uppmärksammats.  

Visserligen har turismforskning diskuterat denna typ av kontrastrelation, 
att resenären vill uppleva en kontrast till sitt vardagsliv, men då handlar det 
enbart om resande. Att resan fick stor betydelse i semesterlivet, bland annat 
beroende på att informanterna ville uppleva en kontrast till sin vardag, är 
uppenbart. Längre fram i det här kapitlet kommer resan och de uppfattningar 
och önskemål som knöts till denna att redogöras för, men redan här kan kon-
stateras att kontrastönskemålet inte bara var knutet till resande, utan även till 
semestrar då informanten vistades hemma. Även då ville meddelaren upple-
va något som bröt av mot det vanliga livet.  

Det var inte heller en kontrast i den mening som begreppet gavs i inled-
ningskapitlet, som meddelarna eftersträvade. Kontrast i den betydelse som 
Kelly gav den innebar kompensation för ett tråkigt och slitsamt arbete (av-
snittet Relationen semester – arbete). I den diskussion kring produktion – 
icke-produktion som också togs upp i inledningskapitlet (avsnittet Nya upp-
fattningar rörande tid, natur och familj) gavs kompensationen en viktig roll: 
icke-produktionssfären skulle stå i motsättning till och fungera kompense-
rande gentemot produktionssfären.  

Med anledning av vad frågelistsvaren visar skulle jag vilja omdefiniera 
begreppet kontrast något. Semesterns kontrast, så som den beskrivs av in-
formanterna, handlade inte så mycket om kompensation. Framförallt är det 
viktigt att påpeka att semestern ofta inte ställdes i den sortens värdeladdade 
motsättning till vardagen (bra kontra dålig). Visserligen var det skönt att 
slippa väckarklockan och härligt att få äta bättre mat, som citaten i det före-
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gående har visat, men många gånger beskrevs inte vardagen i så negativa 
ordalag, som man skulle kunna förvänta sig, om det var kompensation det 
handlade om.  

I det tidigare refererade exemplet beskriver Ivar till exempel hur han 
”mötte okända orter, nya spännande ansikten och en annorlunda miljö”, vil-
ket i sin tur var ”stimulerande”, men Ivar verkade för den skull inte uppfatta 
vare sig sitt arbete eller sin övriga vardag, som så särskilt tråkiga eller slit-
samma. Semestern handlade om att få uppleva en situation som var olik var-
dagen, utan att det i sin tur behövde innebära en så stark negativ värdering av 
vardagen. Informanternas uppskattning av märkvärdiga och speciella hän-
delser är ytterligare ett exempel på detta. Där inbegreps inte ens någon jäm-
förelse med vardagen. 

Ytterligare ett exempel på hur uppskattningen av kontrast kunde se ut, 
som dessutom tydligt visar att informanternas fokus låg på kontrast snarare 
än kompensation, utgör det faktum att meddelarna gärna varierade sina se-
mestrar över tid. Visserligen är det just variation meddelarna i frågelistan 
uppmuntras att berätta om. (Den utskickade frågelistan återges i bilaga 2.) 
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 
hela undersökningsperioden. Många verkar istället ha uppskattat att pröva på 
olika sätt att semestra. Relativt ofta ser man en kumulativ utveckling i sva-
ren. Det meddelaren redan hade gjort blev lite mer vant och uppfattades där-
för inte längre som så kontrasterande. Då måste något nytt till. Informanterna 
valde ett nytt sätt att semestra gentemot vad de gjort tidigare. Informanternas 
berättelser utgör på så sätt ett slags utvecklingsstege. Även detta visar, menar 
jag, hur uppskattad kontrasten i egenskap av att utgöra en olikhet faktiskt 
var.  

Kontrasten var övergripande, i den meningen att den går att koppla till 
alla övriga önskemål. I inledningskapitlet talades om att relationen mellan 
arbete och semester var övergripande och att de andra önskemålen gick att 
sortera in under denna. Här kan nu konstateras att alla övriga önskemål för 
semestern går att sortera in under kontrastönskemålet, under förutsättning att 
kontrast definieras på det sätt som görs här. Tidigare har visats att meddelar-
na önskade kontrast till vardagens naturupplevelser. Den natur som uppskat-
tades under semestern var den som fanns någon annanstans. De tyckte också 
att de fick vila genom att uppleva en kontrast till vardagen. Detsamma gällde 
de sociala kontakterna. Det var de sociala relationer som inte upprätthölls till 
vardags som de semesterfirande informanterna uppskattade att ta del av.  

Att informanterna ville att semestern skulle kontrastera till både deras ar-
bete och vardagliga fritid gällande alla de aspekter som beskrivits här kan 
tolkas som att semestern av informanterna värderades som en alldeles sär-
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skild tid, skild från både arbetslivets tid och övriga vardagens tid. Detta be-
tyder samtidigt att semesterns kontrast inte kan ha haft så stor direkt betydel-
se för flera förmodligen mycket viktiga områden i människors liv, eftersom 
dessa var en del av vardagen. Som det påpekades i kapitel 7, där uppfatt-
ningar gällande socialt umgänge analyserades, var de uppskattade semester-
relationerna av ett ganska ytligt slag, vilka sannolikt inte hade någon större 
betydelse för meddelarens vardagliga liv. Förmodligen var det vardagen, 
både där hemma och på arbetet, snarare än semestern, som skapade menings-
fullhet i informanternas liv.  

Däremot kunde det avbrott som semestern utgjorde möjliggöra reflektio-
ner kring de vardagliga sammanhangen, just genom att vara ett avbrott, och 
på så sätt skapa distans och möjlighet att se de vardagliga sammanhangen 
med en blick utifrån. Det händer att reflektioner över den egna identiteten 
finns med i frågelistsvarens beskrivningar, mer eller mindre uttalat. Kanske 
var det så att händelser under semestern ibland innebar en spegling, eller ett 
slags pågående samtal kring det egna jaget. Det gällde förmodligen flera av 
de upplevelser av märkvärdiga och speciella händelser informanterna be-
skriver, som att känna sig vuxen eller att plötsligt, liksom utifrån, se sig själv 
fylla år, omgiven av ett vackert landskap. Men detta var inte semesterns pri-
mära funktion. Snarare var det, precis som påpekats, semesterns funktion av 
att vara något annat, inte så hårt relaterat till vardagslivet, som framförallt 
tillmättes betydelse. 

Hur otydliga gränser påverkade önskan om kontrast 

Kvinnor som uppskattade märkvärdiga och speciella händelser 
Det är vanligare att män beskriver att de uppskattade kontrasten till varda-
gen. Det gäller arbetarmän liksom män tillhöriga tjänstemannaskiktet. Kvin-
nor i dessa klasser redogör däremot inte riktigt lika ofta för att de uppskatta-
de en kontrast gentemot vardagen. (Lantbrukarnas och företagarnas situation 
redogörs för i nästa avsnitt.) Som ett tydligt mönster i materialet syns att de 
grupper som i något mindre utsträckning beskriver en uppskattning av kon-
trast gentemot vardagen, nämligen arbetarkvinnor och tjänstemannakvinnor, 
istället i något högre utsträckning lyfter fram värdet av märkvärdiga och 
speciella händelser. 

Förklaringen är sannolikt att gränserna mellan arbete och semester var 
mer diffusa för kvinnorna. 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. 
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Som visats i avhandlingen berättar kvinnor om semestrar då det egentli-
gen 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 själv-
klarhet att hustrun hade semester när den formella semesterrätten gällde ma-
ken. 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 fa-
derns 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.20 

 
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 gäller istället 
vilken betydelse detta fick för hur semestern uppfattades av kvinnor respek-
tive män. I realiteten behövde knappt något alls förändras för hustrur som 
hade semester. Många gånger blev de inte fria från hushållsgöromål och 
omsorg om barn. 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 uppleva en kontrast gentemot vardagen.  

Tidigare, i kapitel 6, i avsnittet gällande meddelarnas uppfattning om vila 
och avkoppling, visades att kvinnor i mindre grad än män uttryckte sig upp-
skattande om vila på semestern. Anledningen är att de oftare utförde arbete 
på semestern, framförallt hushållsarbete. Detta gällde, som redan påpekats, 
särskilt hustrur, men inte enbart. Den tolkning som jag gör här av varför 
kvinnor och män skiljer sig något åt då det gäller deras upplevelser av kon-
trast respektive märkvärdiga och speciella händelser är därför att arbetar- 
och tjänstemannakvinnor i lika stor utsträckning som andra grupper ville 
uppleva en kontrast gentemot vardagen, men möjligheterna för dem att göra 
detta var mindre, och det är detta som visar sig i resultaten. Det var däremot 
möjligt att uppleva något märkvärdigt och speciellt under semestern utan att 
gränserna gentemot arbete och vardag behövde vara så skarpa. 

I inledningen lyftes frågan om hur hemarbetande hustrur kan ha sett på 
kontrasten mellan produktionssfär respektive hem- och familjeliv, eftersom 
deras arbete fanns i hemmet. Här har visats att under semestern uppfattades 
inte hemarbete eller omvårdnad om barn utgöra en kontrast, utan sågs istället 
som en del av vardagen i deras liv. Detta arbete uppskattade de att, så långt 
det var möjligt, få uppleva en kontrast till på semestern.  

                                                      
20 KU-nr 11058, Nm 203, NMA. 
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Lantbrukares och egenföretagares situation 
Vad gäller lantbrukare och egenföretagare, kvinnor liksom män, lyfter dessa 
ofta fram uppskattningen av kontrast gentemot vardagen. Lantbrukarna, både 
kvinnorna och männen, skriver dock, vilket visades i kapitel 5, om rätt få 
semestrar totalt. Det gäller till exempel Karin, en lantbrukande kvinna, som i 
sitt frågelistsvar beskriver en studieresa hushållningssällskapet ordnade för 
länets lanthusmödrar 1938, en bussresa till Stockholm. Den semestern var 
den enda hon fick under perioden år 1939–1959, minns hon.21 

Karl arbetade på sina föräldrars lantbruk i kombination med att han utför-
de 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 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 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, utan just det att 
arbete behövde utföras under sommaren.22 

För lantbrukare och företagare var en resa ett krav för att det överhuvud-
taget skulle kännas som att de hade semester. Stannade de hemma, ja då stod 
de mitt i sitt arbete, precis så som Karl minns att det var. 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 alltid 
åkte iväg någonstans. Gällande lantbrukarhustrurna var det dessutom flera av 
dem som enbart åkte på semester då de hade möjlighet att få semester via en 
organisation eller ett semesterhem. Husmoderssemesterhem var, som det 
visats tidigare i kapitel 5, särskilt betydelsefulla för denna grupps möjlighet 
att få semester. Då reste de utan make och barn och i det uttalade syftet att 
inte ägna sig åt hushållsarbete, vilket betydde att de hade stora möjligheter 
att få uppleva kontrast till sina vardagsliv.  

Betydelsen av klass och önskan att slippa vardagens sociala 
gränser 
Semestern innebar inte total frihet från vardagens sociala omständigheter. I 
inledningskapitlet redogjordes för forskning som pekat på att semesterarenan 
kan ha varit socialt styrd och att distinktioner mellan olika grupper då skapa-
des och upprätthölls där. Detta syns ibland i vad informanterna berättar om 
sina semestrar. Redan nämnda Karin, som 1938 deltog i en bussresa till 
Stockholm som hushållningssällskapet ordnade, berättar att de en dag gick 

                                                      
21 KU-nr 7044, Nm 203, NMA. 
22 KU-nr 7040, Nm 203, NMA. 
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på en föreställning på Dramatiska teatern. Denna oroade hade de oroat sig 
lite för kvällen innan. Karin berättar att hon och de andra tyckte att de inte 
var fina nog att gå dit.23 

Precis som påpekades i föregående kapitel kunde alltså klass utgöra grän-
ser i informanternas sociala liv, även under semestern. Ändå kunde ibland 
dörrar öppnas mellan de sociala rum som enligt informanterna var 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.24  

Det är, vilket redan påpekats, relativt ofta just sådana här beskrivningar 
med en positiv vinkling ges i svaren, trots att ämnet, mindervärdeskänsla och 
sämre socioekonomisk situation, i sig inte var positivt. Ibland kunde semes-
tern fungera som en slags frizon där gränser inte var lika starka som till var-
dags och då även på detta område ge informanterna en kontrast till sina van-
liga liv. Ett annat exempel ges av en ung fabriksarbeterska, Sonja, som vis-
tades i en sommarvilla under en vecka 1942. Villan hade Sonjas syster och 
några vänner till systern hyrt. En kväll blev Sonja och hennes väninna bjud-
na till en kaptensfru i en villa en bit därifrån:  

Vi var inte presis 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 det25 

 
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.”26  

Också dessa exempel menar jag visar informanternas uppskattning av 
kontrast till både arbete och vardag. Här var det sociala omständigheter och 
distinktioner som hörde vardagen och arbetet till som bröts. Det är dock 
viktigt att påpeka att informanterna inte beskriver sina semestrar som helt 
fria från sociala distinktioner och gränser. Det faktum att arbetarinforman-
terna skriver om hur de någon gång överskred en klassgräns visar samtidigt 
att gränser fanns där. Både Sonjas och Karins exempel visar att det kändes 
obekvämt att befinna sig i miljöer där meddelaren inte upplevde sig höra 
hemma.  

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 stör-
re sammanhang, menar jag, nämligen upplevelser av och uppskattning av 
kontrast gentemot vardagens sociala mönster. Bo använde några dagar av 
sina semestrar under 1950-talet till att helt bryta sin vanliga könsidentitet. Bo 
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tillbringade då, enligt vad han skriver, 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.”27 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. 

Inköp och önskemålet om kontrast 
De semestrar för vilka informanterna skriver att de uppskattade en upplevd 
kontrast till sina vanliga liv kan handla om relativt enkla och inte så kost-
samma semestrar. Informanter berättar om tält- och cykelsemestrar, släktbe-
sök och husmoderssemestrar. Önskan om kontrast kunde enligt frågelistsva-
ren anpassas till en väldigt stor variation. Oftast handlade det dock om en 
resa. Uppskattningen av att få uppleva kontrast på semestern kan på så sätt 
ses som köpfrämjande, eftersom resor i mycket högre utsträckning än hem-
mavistelser ledde till att inköp gjordes. De inköp som informanterna nämner 
för semestrar då de skriver uppskattande om en upplevd kontrast är ofta rese-
relaterade. Det handlar om köp av färdmedel och boende, utrustning av klä-
der och utrustning inför resan. Dessutom beskrivs nöjesrelaterade inköp, köp 
av mat samt köp av vykort och presenter. 

Vissa variationer går dock att se i materialet beroende på vad informan-
terna mer specifikt säger sig ha uppskattat. Som tidigare påpekats knöts upp-
skattningen av märkvärdiga och speciella händelser nästan undantagslöst till 
resor och bortavistelser. Informanterna lade enligt sina hågkomster också ut 
mer pengar i samband med semestrar då de beskriver att de upplevde märk-
värdiga och speciella händelser än då de beskriver att de upplevde en kon-
trast till vardagen.  

Önskan att få uppleva en kontrast ledde till utlägg på ytterligare ett sätt. 
Som påpekats tidigare var det vanligt bland meddelarna att semestra på lite 
olika sätt över tid. Enligt materialet genererade semestrar, som inte följde 
samma mönster som tidigare år, fler och större utlägg än semestrar, som såg 
likadana ut från år till år. Det finns sannolikt flera skäl till detta, bland annat 
att nya semesterformer krävde nya investeringar i utrustning. Dessutom kan 
meddelarna ha känt ett behov av att visa sig i nya kläder då de vistades i nya 
sociala miljöer och både behövt äta ute mer och velat pröva fler upplevelser i 
den nya miljön.  

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 icke-varierade semestrar beskriver inte meddelarna särskilt 
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mycket konsumtion. I de fall stugvistelserna och släktbesöken istället hade 
karaktären av att vara unika avbrott gentemot andra semesterformer kunde 
de dock generera avsevärt mer inköp. Här fanns alltså en ekonomisk logik 
knuten till önskan om kontrast, som innebar att oavsett allt annat bidrog en 
variation i semesterformerna, det vill säga en kontrast till tidigare semestrar, 
att fler utlägg gjordes än då det fanns en kontinuitet över tid. 

Resfeber 

En önskan att resa iväg 
Precis som det redan påpekats kunde även hemmavarande informanter önska 
och uppleva kontrast till sina vardagsliv, men allra lättast att uppfylla öns-
kemålet om kontrast var det ändå att resa iväg någonstans. Resan var, visas 
det i tabell 6.1, den upplevelse informanterna oftast skriver uppskattande om. 
De positiva uttrycken i frågelistsvaren gällande att resa iväg på semestern 
kan till exempel se ut så här: ”det var en underbar resa”28, ”vi njöt av att vara 
borta”29, ”Det blev 32 underbara år, med resor överallt i Sverige.”30 

I tabell 6.1 syns även att sevärdheter och sightseeing var relativt uppskat-
tat. 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 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 tydligt exempel på det ges av Olof, 
gällande en semester han inte tyckte var något särskilt: 

Därmed var min första semesterresa fullbordad. I och för sig hade den inte gi-
vit 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.31 

 
Eller som i det här citatet: ”Jag har varit lycklig nog att få resa ganska myck-
et.”32 Att resa iväg, kan man nog utan överdrift säga, sågs som ett mål för 
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mångas semestrar under perioden. Att det var så för lantbrukare och företa-
gare har redan visats, men det var också så för många av de andra meddelar-
na. Resor och bortavistelser beskrivs med störst entusiasm i frågelistsvaren. 
Medan en hemmasemester nämns med några få ord kan en utlandsresa uppta 
flera sidor.   

Kan det vara så att det är en 1970-talsuppfattning som påverkat informan-
terna, som gällde när de skickade in sina frågelistsvar, snarare än när de upp-
levde sina semestrar? Min bedömning är att det var uppskattat att resa redan 
vid den tid, som svaren avser. Resan var en nästan nödvändig förutsättning 
för att informanten skulle få den kontrast till sitt vardagsliv hon så gärna 
ville ha under semestern. Min slutsats av innehåll och beskrivningar i fråge-
listsvaren är därmed att resor var mycket eftersträvade företeelser i semester-
livet redan under perioden. I de följande avsnitten ska meddelarnas uppfatt-
ningar 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. 

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. Uppskattningen kommer lite mer sällan till ut-
tryck i arbetarnas semesterbeskrivningar. Allra starkast var den bland kvin-
norna i tjänstemannagruppen. Bland tjänstemännen (både kvinnor och män) 
blir den dessutom allt vanligare förekommande över tid. Det mönstret syns 
varken i arbetarnas eller lantbrukarnas och företagarnas semesterminnen. 

Det var en ekonomisk fråga att kunna resa iväg och att se nya platser och 
miljöer, och som det visats i kapitel 5 var arbetarna den grupp som minst 
ofta reste iväg på semestern. Det är därför inte förvånande att de mer sällan 
uttryckte uppskattning av resa och sightseeing. Även relativt många lantbru-
kare och företagare ger intryck av att ha haft ganska små ekonomiska resur-
ser. Men detta syns inte här, eftersom lantbrukarna och företagarna, som det 
också visades i samma kapitel, alltid reste iväg någonstans då de hade se-
mester. Dock tog de kanske semester bara några få gånger under perioden. 

Som tidigare visats fanns bland meddelarna en önskan om kontrast till det 
vanliga vardagslivet. De ville träffa människor de inte träffat förr, komma ut 
och se annorlunda natur och få avkoppling från det som var deras vanliga 
vardagliga liv. Vid en analys av vad informanterna mer specifikt knyter just 
till resorna framkommer att upptäckarglädje och nyfikenhet gavs stor bety-
delse. 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: 
”Ja, denna vår första semester var en fantastisk upplevelse för oss som då 
aldrig sett något av världen förut”, skriver en lantbrukare om sin första ut-
landsresa år 1956.33 En annan informant beskriver sin resa till Italien år 1955 
(hans första resa utanför Norden) som sin bästa semester ”därför, att den gav 
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så pass mycket historia. Platser, som man förr endast läst om, fick man nu se 
i verkligheten.”34 

Ebba, till vardags lantbrukare, skriver om en vistelse på semesterhem till-
sammans med flera kamrater från sin syjunta år 1953. Hon berättar varför 
hon tyckte bäst om denna semester: ”det var för, att vi fick se så mycket 
vackert, och att kamratskapet var så gott emellan oss alla.”35 Eller som Hilda 
sammanfattande uttrycker sig rörande alla sina semestrar: ”huvudsaken är, 
där man har kunnat vara ute och röra sig och se nya platser och träffa nya 
människor.”36 Ytterligare ett exempel som visar på denna 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.”37 
Informanterna var som ett slags upptäcktsresande som såg och upplevde nya 
miljöer. Det är uppenbart att det faktum att meddelaren själv var där, på 
plats, utgjorde en viktig beståndsdel i vad informanterna skriver att de upp-
skattade med resan. Till de oftast beskrivna sevärdheterna hörde städer, hi-
storiska minnesmärken, byggnader, natur, konst och museer.  

I inledningskapitlet uppmärksammades forskning där turisters strävan att 
reflektera över sig själva och sin egen vardagstillvaro, genom att tillskriva 
den besökta platsen och människorna som lever där särskilda egenskaper. 
Denna aspekt av turismen framstår inte som den mest passande beskrivning-
en av informanternas uppfattningar och upplevelser. Ibland syns att infor-
manterna jämför de platser och människor som besöks med sig själva och 
sitt eget liv. Någon gång ibland beskrivs också de besökta platserna som mer 
äkta och naturliga. Det senare är en uppfattning som framförallt skymtar 
fram då semesterfirare beskriver sina upplevelser av besök i lantliga miljöer i 
Sverige.  

Generellt är dock sådana uttryck få. Nästan alltid uppfattades de platser 
informanten kom till som en kontrast till vardagen, men det var inte så 
mycket känslan av att kunna jämföra med den egna vardagen, informanterna 
lade vikt vid. Istället var det en nyfikenhet och upptäckaranda, tydligt kopp-
lad till att själv vara där, som informanterna lade betydelse vid. Upplevelsen 
blev en spännande och märkvärdig erfarenhet man kunde addera till sina 
övriga erfarenheter, som en trofé turisten tog med sig hem från resan. Också 
helt andra värden än äkthet och naturlighet kunde väcka nyfikenhet och göra 
intryck. Så här skriver Erik: 

Det var intressant att fara på den 35 km långa fördämningsvallen, som man 
spikrakt byggt för att torrlägga Zuiderzee. [...] den imponerande hamn- och ol-
jestaden Rotterdam. Mest intressant var dock att besöka en lantgård med till-
hörande djurbesättning. [...] Vi lade märke till att folkets träskor stod i prydli-
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ga rader utanför dörren till köket [...] Ännu intressantare var det när vi genom 
en dörr kom direkt ut i ladugården. Storvuxna kor drack ur förkromade vatten-
rännor, 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 gödseln.38 

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

Också andra världskriget gjorde intryck på många informanter. ”Överallt 
såg vi uniformerat folk i Tyskland, men inte anade vi vad som komma skul-
le”, skriver Erik vidare. Hans resa försiggick enligt honom själv bara en må-
nad innan kriget bröt ut.39 Gällande utrikessemestrar flera år in på 1950-talet 
berättar informanter om ett fattigt Tyskland i ruiner. Misär och fattigdom 
kunde uppmärksammas: ”Fattigdomen i Neapel var beklämmande, där de 
idel svartklädda kvinnorna gjorde ett dystert intryck”40. Däremot var även 
dessa intryck en del av vad meddelaren hade fått se med egna ögon och tog 
med sig hem, en erfarenhet rikare. Som en informant beskriver sin uppskatt-
ning av att resa: ”resor ger ju så mycket av upplevelser. Som berikar li-
vet…”41  

Det är ett faktum att utlandsresorna hade en särskild status i informanter-
nas beskrivningar. Jag vill dock påpeka att nyfikenheten på det nya och det 
annorlunda mycket väl också kunde gälla platser i Sverige:  

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 medelti-
da 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.42 

 
Emma, en då 32-årig kontorist, utnämner Ölandssemestern ovan till sin bäs-
ta: ”Allting var så annorlunda, landskapet, folket, språket och alla fornmin-
nena.”43 Emma var inte ensam om att uppfatta en resa inom landet som spe-
ciell. Det gjorde andra informanter också. Inger, en då 17 år ung kvinna som 
arbetade som allt-i-allo i 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 […] tyckte att jag var smått galen som inte tog det tåg som använ-
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de minst tid att komma fram. Men jag ville gärna se så mycket som möjligt 
och jag skrev ner varenda stationsnamn och skrev lite om vad jag tyckte om 
stationshuset och folket på perrongen.44 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att meddelarna uppskattade att resa 
till och uppleva nya platser och miljöer. En viktig beståndsdel i upplevelser-
na 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. Även upplevelsen av kontrast var viktig. För att tillfredsställa 
denna önskan krävdes att meddelaren bytte semesterresmål över tid, och 
reste iväg till platser där hen inte tidigare varit.  

Speciellt att åka utomlands 
Liksom för upptäcktsresanden och äventyrare av alla de slag gällde att resor 
mycket långt bort och till särskilt svårnådda områden gjorde särskilt starkt 
intryck. Periodens utlandsresor uppfattade meddelarna generellt som mycket 
speciella. Blotta det faktum att informanten reste utanför landets gräns be-
tydde något särskilt. Ett exempel utgör detta uttalande som behandlar en resa 
till den svenska fjällvärlden, men där de en dag gjorde en utflykt till Norge: 
”Det var speciellt roligt att besöka ett främmande land.”45  

Det var äventyrligt att fara utomlands och flera är de informanter som 
med stolthet berättar om sina strapatser och äventyr. Rut, en då 33-årig kon-
torist skriver om hennes och makens bilsemester i Europa år 1953. Många är 
de händelser och upplevelser som lyfts fram som märkvärdiga och speciella 
för denna utlandsresa. 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 me-
delhavet var allt annat än blått.46 

 
I Cannes pågick filmfestivalen, skriver hon vidare, och de såg svenska film-
stjärnor bli fotograferade. När de skulle äta drack de en flaska champagne till 
sin på spritkök tillagade burkmat.47  
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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, konsta-
tera: 

Vi hann att se mer än de övriga resenärerna i planet. […] Jag var nog litet 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 då var de enda i vår socken som åkt flyg.48 
 

I Ingas svar ges en beskrivning av 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 hitta 
själv ja, allt var roligt och intressant och vilken värld som öppnades inför ens 
ögon. Denna första resan 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 männi-
skor som tydde sig till mitt sällskap – en helt fantastisk upptäckt för min del.49 

 
I kapitel 6 påpekades att de enda naturtyper som väckte starkare känslor hos 
informanterna var fjällvärlden och natur utomlands. Gällande sin första ut-
landsresa 1950 skriver Dagmar, som då var 47 år och arbetade som sjukskö-
terska, att hon hann med och fick se mycket. Det inkluderade bland annat 
ruiner från kriget (som det enligt henne var vemodigt att se), fyra nattklubbar 
i Paris, en lång rad städer, Paradisklippan, en historisk arena från tiden före 
Kristus, bad i Medelhavet, att spela på kasinot i Monaco (och både vinna och 
förlora, enligt vad hon skriver) och även att åka genom Alperna och uppleva 
den fascinerande naturen där: ”eldflugorna och de kväkande grodorna, myl-
lans doft allt fascinerade oss, vi sov ej mycket den natten.”50  

Här nämns som synes en mångfald av sevärdheter. Det är uppenbart att 
Dagmar redan då hon gjorde denna resa tyckte det var märkvärdigt och 
spännande med allt hon fick se och uppleva. Även naturen utomlands blev 
en del av denna speciella upplevelse. Så här skriver Britta om sina… 

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 in-
trycket 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 stående 
stum och även andäktig. Dessa formationer och färger kan ej beskrivas – mås-
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te ses! [...] Jag är oändligt tacksam att ha fått se detta naturens under ej gjord 
av människohänder.51 

Förhandskännedom ökade intresset 
Meddelarna uppskattade alltså att resa till platser där de inte varit förr. Men 
det var inte var det helt nya eller det totalt okända som lockade allra mest. 
Det är tydligt i materialet att informanterna ofta kände till det de såg på för-
hand, ibland nästan bara via namnet (som till exempel namnen på städer och 
platser), men ibland också mer utförligt. Informationen hade de fått via 
böcker, tidningar, vänner och bekanta eller så ingick den i deras allmänkun-
skaper. I detta låg ett socialt drag. Meddelarna påverkades av andras åsikter 
om vilka platser som var värda att se och besöka. 

Skrivningar som visar att förhandskännedom bidrog till att öka intresset 
är relativt vanligt förekommande i frågelistsvaren. Det gällde meddelare, 
oavsett vilken klass de hörde till och ifall de var kvinnor eller män, unga 
eller gamla. Arne skriver till exempel gällande sina cykelsemestrar år 1938–
1948 (större delen av denna tid var han arbetare, sedermera blev han tjäns-
teman) 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.”52 

Gösta berättar att han blev inspirerad att genomföra en cykelsemester ef-
ter ett förslag han läst om i tidningen Icakuriren. Cykelsemestern genomför-
des år 1952. Han och kamraten såg ett antal av de platser han läst om i tid-
ningen. Platser med historisk anknytning intresserade honom särskilt, skriver 
han.53 Ett annat exempel ges i det här citatet, vilket visar att det krävdes en 
viss kännedom för att meddelaren skulle kunna skapa sig förväntningar: ”Vi 
hade ju inte några stora förväntningar inför semestern, de var ju så nytt då”.54 

I kapitel 7 citerades Paul, som följde en engelsk språkkurs i radion och 
blev så inspirerad att han sedan åkte till England. Det är ytterligare ett bra 
exempel på hur förhandskännedom skapade ett intresse att själv resa dit.55 
Och i kapitel 6 analyserades den svenska fjällvärlden som en kanoniserad 
plats. Även det är ett exempel på hur förhandskännedom skapade reslust. 
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 inte sedda och upplevda.  

En total okunskap kunde verka hämmande på semesterfiraren. Detta vitt-
nar den då 27-årige tjänstemannen Stig om då han beskriver sin semester år 
1946, vilken utgjordes av en rundresa i Sverige med tåg, den så kallade 
                                                      
51 Citat av då 55-åriga sjuksköterskan Britta, KU-nr 7101:1955, Nm 203, NMA. 
52 KU-nr 7049, Nm 203, NMA. 
53 KU-nr 7114, Nm 203, NMA. 
54 KU-nr 7189:1938, Nm 203, NMA. 
55 KU-nr 7134:1954, Nm 203, NMA. 
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”Storsvenska turen”. Sven skriver att hans kunskap om orterna han besökte 
var så liten att han inte fick ut så mycket av resan. Han visste helt enkelt inte 
vad han skulle titta efter.56 

Det här kunde få till resultat att vissa sevärdheter nästan blev ett slags 
måsten för de turistande informanterna, vilket kommer till uttryck i en for-
mulering som: ”Först och främst skulle jag nu till Rottneros, som alla männi-
skor sagt, att jag måste se”.57 Ett exempel med humoristisk knorr ges av 
Bengt. Han skriver om ett besök i Lund, och att han då skulle gå till dom-
kyrkan och ”se det berömda medeltidsuret spela”.58 Bengt råkade dock 
olyckligtvis titta bort… 

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 räddad[.]59 
 

I inledningskapitlet refererades forskning om finländsk turism på 1950-talet, 
enligt vilken turisten beskrivs som en ”forskningsresande”, då resmålen ännu 
inte i någon större utsträckning beskrivits och tillgängliggjorts i medier eller 
av andra resenärer. Även de svenska informanterna framstår som ett slags 
forskningsresande i den meningen att de ville se nya platser, där de inte varit 
förr, med egna ögon. Det går däremot inte att hävda att de inte hade någon 
förhandskännedom om platserna de reste till.  

Sammanfattningsvis är innebörden att det visserligen var en kontrast som 
eftersträvades, att få se och uppleva nya platser, men att dessa nya platser på 
samma gång inte kunde vara så nya och okända att de inte var möjliga för 
semesterfirarna att relatera till. Det här har sin parallell i meddelarnas syn på 
nya sociala bekantskaper. Som visades i kapitel 7 ville meddelarna träffa 
nya, men inte helt främmande personer. Det behövdes något slag av gemen-
sam beröringspunkt. 

Tidigare i avhandlingen har konstaterats att resan fungerade konsumtions-
främjande. I detta, att turisten påverkades av omgivningen, låg en konsum-
tionsfrämjande potential. Sightseeingböcker, artiklar, vykort, vänner och 
bekanta i omgivningen med flera bidrog alla till att skapa nya reseönskemål 
hos semesterfirarna. Ju fler som reste desto mer skrevs och talades om plat-
serna, vilket i sin tur gödde ytterligare reseönskemål. 

                                                      
56 KU-nr 7179, Nm 203, NMA. 
57 KU-nr 11058:1951, bilaga B, Nm 203, NMA. 
58 KU-nr 7679:1944, Nm 203, NMA. 
59 KU-nr 7679:1944, Nm 203, NMA. 
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9. Bilden av semester i samband med 
lagstiftningens införande och i reklam 

Semesterutredning och riksdagsdebatt 

Vila, naturkontakt och familjeliv 
Den bild som gavs av semestern i utredningen användes framförallt för att 
motivera varför en semesterlag skulle införas och fokuserade därför på tänk-
bar nytta av semestern. Fokus låg på arbetarnas hälsa och att de behövde en 
längre period av vila.1 Naturkontakten var inget som uppmärksammades 
nämnvärt i utredningen, men två exempel gavs i alla fall. Det fördes fram att 
åtgärder borde vidtas för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av semestern. 
En tänkbar åtgärd som då nämndes var ”skapande av friluftsreservat.”2 
Dessutom togs upp att arbetarna genom semester skulle kunna få möjlighet 
att ”ägna sig åt friluftsliv”.3   

Då riksdagsledamöterna talade om semesterns konkreta innehåll var det 
framförallt rekreation och vila som lyftes fram. Tretton riksdagsledamöter 
påpekade att semestern skulle ge rekreation och vila.4 Även här följdes 
samma argumentationslinje som i utredningen, nämligen att semesterns vila 
skulle föra med sig goda effekter för arbetarnas hälsa. Nyttoperspektivet var 
dock inte lika genomgående i riksdagsdebatten som det varit i utredningen. 
De flesta av ledamöterna gick inte närmare i detalj in på vad rekreationen 
och vilan konkret skulle innebära. Semestern antogs helt enkelt representera 
rekreation och vila, utan att ledamöterna tyckte sig behöva säga så mycket 
mer än att nämna just orden ”rekreation”, ”vila” eller ”avkoppling”.  

Semesterns konkreta innehåll, exempelvis vad semesterfirarna skulle 
göra, diskuterades inte tillnärmelsevis lika utförligt i riksdagen, som frågan 
om vilka som fick tillgång till semester respektive inte fick det. Uttalanden 

                                                      
1 SOU 1937:49, s. 104.  
2 SOU 1937:49, s. 104.  
3 SOU 1937:49, s. 104.  
4 Fem av ledamöterna tillhörde bondeförbundet, fyra högern, tre socialdemokraterna och en 
ledamot tillhörde folkpartiet; RT, prot. FK 1938:41, s. 4 (Wistrand, h), s. 7 (Möller, s), s. 12 
(Hagman, s), s. 16 (Tamm, h), s. 18 (Nisser, h), s. 27 (Petersson, fp); prot. AK 1938:42, s. 17 
(Skoglund, h), s. 27 (De Geer, bf), s. 29 (Andersson, bf; Jonsson, bf och Westman, bf), s. 46 
(Eriksson, s), s. 58 (Pehrsson-Bramstorp, bf).  
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som innehåller konkreta beskrivningar av aktiviteter på semestern är därför 
ganska få. Några ledamöter gjorde uttalanden där de knöt an till naturen. 
Folkpartisten Knut Petersson framhöll värdet av att få vistas i naturen på 
semestern, som en positiv motvikt till industriarbetet.5 Socialdemokraten 
Axel Strand sade, att: ”arbetarna inrikta sig på sommarsemester. De ha skaf-
fat sig motorbåt eller sommarstuga eller äro eljest inställda på att utnyttja 
sommarsemestern till friluftsliv.”6 I vare sig utredning eller riksdagsdebatt 
sades nästan något alls om det sociala livet under semestern. Ett undantag 
fanns dock, och det är ett uttalande av ledamoten Olsson från socialistiska 
partiet. Här förutsattes att semestern skulle tillbringas i naturen tillsammans 
med familjen:  

[I] regel är det då så, att arbetarna med sina familjer – hustrun får på så sätt 
också del av denna semesterledighet – draga ut i skog och mark. De cykla 
kanske eller följa med någon buss ett stycke, och slå sig sedan ned på landet 
under semestertiden.7 

 
Den fostrande tendens som fanns i andra sammanhang, i vilken vila uppfat-
tades som något negativt, syntes inte alls här. Inga negativa skildringar åter-
fanns i debatten. Att semestern överlag representerade något positivt och 
eftersträvansvärt är tydligt. Vila framställdes som något positivt och behöv-
ligt. Endast vid ett tillfälle uttryckte en ledamot något som möjligen skulle 
kunna innehålla en fostrande ambition. Folkpartisten Österström sade att den 
nya lagstiftningen förde med sig ett stort problem, nämligen frågan om den 
nya fritidens användande. Han gick dock inte mer i detalj in på vad han me-
nade, utan fortsatte endast med att konstatera att organisationerna skulle 
kunna ta sig an uppgiften.8   

Rent principiellt borde både positivt och negativt inställda ledamöter, lik-
som sakkunniga ha kunnat använda sig av ett fostrande synsätt i debatten, 
som ett sätt att argumentera för eller mot reformen. Negativt inställda leda-
möter skulle till exempel ha kunnat uttala sig mot semestern med argumentet 
att arbetarna inte skulle klara av att semestra på ett riktigt sätt, och att den 
nya ledigheten på så sätt skulle skapa problem. Anhängare av lagen hade 
kunnat argumentera för den nytta som i förlängningen skulle följa av ett 
riktigt och rätt semesterfirande. Att ett fostrande skötsamhetsideal inte syntes 
vare sig i utredning eller debatt har sannolikt att göra med att semestern i så 
hög grad relaterades till arbetet. Arbetet motiverade det moraliskt riktiga i 
semestern och vila sågs därför inte som ett problem.  

                                                      
5 RT, prot. FK 1938:41, s. 27 (Petersson, fp).  
6 RT, prot. FK 1938:41, s. 36.  
7 RT, prot. AK 1938:42, s. 66.  
8 RT, prot. AK 1938:42, s. 20–21.  
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Ett privilegium för vissa 
Många ledamöter uttryckte att införandet av en semesterlag hade stor bety-
delse. En ledamot från bondeförbundet, Arvid De Geer, sade till exempel att 
det handlade om ”en verkligt stor reform” och socialdemokraten David 
Norman kallade den en ”social reform med omfattande räckvidd”.9 Vid flera 
tillfällen drogs paralleller till den tidigare lagstiftningen om åtta timmars 
arbetsdag. Till exempel kunde det låta så här: ”Jag vet inte, om det är möjligt 
att påstå, att det finnes något annat motstycke till denna reform än 8-
timmarsarbetslagen”.10  

Det är tydligt att ledamöterna lade stor vikt vid reformen. Dess betydelse 
låg, som visats i kapitel 3, i den samhällssociala aspekten, den utjämning 
mellan klasserna den bidrog till, vilket i sin tur uttrycker en semesteruppfatt-
ning: semester sågs som ett privilegium. Enligt Svenska arbetsgivareföre-
ningen (SAF) kunde semester likställas med en höjd levnadsstandard. I sitt 
remissvar på semesterutredningens förslag skriver SAF, att visserligen var 
syftet med semestern rekreation och att återställa kraften (vilket föreningen 
för övrigt var tveksam till om det skulle lyckas), men semesterns största 
betydelse låg på ett annat plan:  

[S]emester hade sin största betydelse för den enskilde […] såsom ett medel att 
låta honom utvidga innehållet i sin livsföring med resor, nöjen och annat dy-
likt, som egentligen inget annat vore än en högre levnadsstandard.11 

 
Enligt SAF:s fortsatta argumentation innebar detta att semestern inte borde 
betraktas som en skyddslagstiftning, och därför inte lagstiftas över huvud 
taget, utan istället vara en fråga för parterna på arbetsmarknaden att förhand-
la om.  

Semesterfiraren beskrevs dessutom som varandes man. Som visats i kapi-
tel 5 fanns bland informanterna ett flertal yrkesverksamma kvinnor tillhöriga 
arbetarklassen, vilka drog direkt nytta av semesterlagstiftningen. De gånger i 
debatten då kvinnor uttryckligen nämndes var det som hustrur, arbetarhust-
rur eller lantbrukarhustrur, vilka trots lagen inte skulle få semester, eftersom 
de arbetade i hemmet. Att kvinnor nämndes i egenskap av att vara arbetare, 
vilka skulle komma att dra nytta av lagen, förekom däremot inte.  

                                                      
9 RT, prot. AK 1938:42, s. 29 (De Geer, bf) och prot. FK 1938:41, s. 20 (Norman, s). Övriga 
ledamöter som kom med liknande uttalanden var: RT, prot. FK 1938:41, s. 4–7 (Wistrand, h), 
s. 7–12 (Möller, s), s. 12 (Hagman, s), s. 20 (Norman, s), s. 32 (Gustavson, bf); prot. AK 
1938:42, s. 20–21 (Österström, fp), s. 22 (Hage, s), s. 29 (De Geer, bf) och s. 53 (Mårtensson, 
s).  
10 RT, prot. AK 1938:42, s. 20 (Österström, fp).  
11 RT, prop. 1938:286, s. 65.  
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Resa och kontrast 
Då det gäller frågan om semesterns relation till arbetet är resultatet entydigt. 
Semestern uppfattades stå i kontrast till arbetet. Den skulle vara olik arbetet 
genom att ge något som arbetet inte gav. I utredningen uttrycktes att semes-
tern skulle ge arbetare möjlighet att ”tillgodose sådana intressen, som under 
det dagliga förvärvsarbetet måste eftersättas”12 och att semestern skulle kun-
na fungera livsberikande.13 Att det var en kontrast till arbetet det handlade 
om blir än tydligare då man lyfter blicken och ser hela sammanhanget, som 
det beskrivits i det föregående: utredarna ställde semestern i relation till det 
moderna industriarbetet och menade att semestern som skulle innebära av-
koppling från detta.  

Ett sätt för semesterfiraren att uppnå denna kontrast var att resa iväg nå-
gonstans. Även om det inte sades uttryckligt kan man se att det handlade om 
en kontrast till vardagen, eftersom kontrasten förväntades uppnås genom att 
arbetaren bytte miljö och reste iväg någonstans. Utredarna uttryckte att se-
mestern skulle ge arbetare möjlighet att ”genom resor skaffa sig nya in-
tryck”.14 I utredningen nämndes dessutom tänkbara åtgärder för att arbetarna 
bättre skulle kunna utnyttja semestern, vilka exemplifierades med: ”nedsätt-
ning i resekostnader, inrättande av semesterhem”15  

Samma synsätt, både gällande kontrast till arbetet och gällande resa, åter-
kom i riksdagsdebatten. Semestern förutsattes av ledamöterna vara olik arbe-
tet och utgöra en kontrast till det. Ledamöterna beskrev semesterns vila och 
rekreation som något som skulle uppnås genom att arbetaren gjorde något 
annat än det vardagliga, på annan plats än i hemmet. Detta har visats i det 
föregående. Ytterligare exempel ges av den socialdemokratiske ledamoten 
Hage beskrev bland annat semestern som ”ett efterlängtat och behövligt av-
brott i det dagliga enahanda slitet för tusenden och åter tusenden av landets 
arbetare”.16 Semesterfiraren kunde få stimulans och omväxling genom att 
besöka andra delar av landet, tyckte fem riksdagsledamöter från bondeför-
bundet.17 En av de fem var bondeförbundets ledamot De Geer, som beskrev 
semestern så här: ”se något nytt och […] komma ut och se andra delar av 
landet”.18  

Det går att fundera över den ekonomiska aspekten av semestern som den 
framställdes av utredare och riksdagsledamöter. En resa kostar vanligtvis 
pengar, även om exempelvis naturvistelser inte hör till den dyrare sortens 

                                                      
12 SOU 1937:49, s. 104.  
13 SOU 1937:49, s. 104.  
14 SOU 1937:49, s. 104.  
15 SOU 1937:49, s. 104.  
16 RT, prot. AK 1938:42, s. 22. 
17 RT, prot. AK 1938:42, s. 28 (De Geer, bf), s. 29 (Andersson, bf; Jonsson, bf och Westman, 
bf), s. 58–59 (Pehrsson-Bramstorp, bf).  
18 RT, prot. AK 1938:42, s. 28. 
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resor. I de exempel som gavs nämndes också andra produkter som krävde att 
utlägg gjordes. Det talades om motorbåt, sommarstuga och cyklar.  

Att semestern skulle kosta pengar var man förstås inte omedveten om, 
men det var inte heller en fråga som stod i fokus, vare sig i utredning eller 
riksdagsdebatt. I utredningen uttrycktes visserligen att det borde vidtas åt-
gärder som skulle möjliggöra ett bättre utnyttjande av semestern för arbets-
tagare som hade en begränsad inkomst. Tänkbara åtgärder som nämndes var: 
”nedsättning i resekostnader, inrättande av semesterhem och skapande av 
friluftsreservat.”19 Man framhöll dock att det föll utanför sakkunnigas uppgift 
att framlägga detaljerade förslag på området och hänvisade till den särskilt 
tillsatta och fritidsutredning som pågick och vars syfte var att underlätta för 
befolkningen att ägna sig åt friluftsliv.20 Att semesterfiraren kunde möta 
andra hinder för sin rekreation, som ekonomiska bekymmer togs inte alls 
upp i riksdagsdebatten.  

Reklam 
Vilka var då de uppfattningar om semester som kom till uttryck i tidens re-
klam? I semesterrelaterade annonser i veckotidningarna Husmodern och 
Lektyr gavs, till skillnad mot hur det såg ut i utredning och riksdagsdebatt, 
jämförelsevis många konkreta semesterframställningar i både bild och text.21 
En typisk framställning av semester i annonserna kan kort sammanfattas 
som: en resa bort där semesterfiraren vistas utomhus; i naturen och på stran-
den under solens gassande strålar. Notera att då jag i den följande redovis-
ningen skriver ”syntes”, ”visades” och liknande avses framställningar både i 
bild eller text. Notera också att olika framställningar (utomhusvistelse, i so-
len etc.) inte är varandra uteslutande. Flera kan förekomma i en och samma 
annons. 

Den vanligaste produktkategorin var boende.22 Vid 46 av totalt 195 tillfäl-
len gjordes det reklam för boende av olika slag, vanligen pensionat, men 
också till exempel tält. Näst vanligaste produktkategori var medel mot mag-

                                                      
19 SOU 1937:49, s. 104.  
20 SOU 1937:49, s. 104–105. Den särskilt tillsatta fritidsutredningen lade fram tre betänkan-
den, SOU 1938:45, SOU 1940:12 och SOU 1942:19.  
21 Annonser där ordet ”semester” eller böjningar av detsamma förekom har studerats för tre 
tvärsnittsperioder, 1938–1940, 1947–1949 och 1957–1959. Sammanlagt handlar det om 195 
tillfällen då en annons i någon av tidningarna refererade till semester. Vissa annonser var 
unika, andra återkommande. Här räknas varje enskilt tillfälle då en semesterrelaterad annons 
syntes i någon av tidningarna, vare sig denna annons förekommit tidigare eller inte. Se vidare 
kapitel 2 för en utförligare beskrivning av material och urval. I bilaga 5 ges en detaljerad 
förteckning över tidning, år, nummer och sidnummer gällande de studerade annonserna. I den 
följande löptexten ges endast referens till specifika annonser vid citering. 
22 I bilaga 9 ges en detaljerad tabell alla produktgrupper och deras fördelning över åren. 
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besvär, halsbränna, insektsstyng och/eller solsveda, myggmedel och laxe-
ringsmedel.  Sådana annonser förekom vid 39 tillfällen. Tredje vanligaste 
produktkategori var resor. Det handlade då om sällskapsresor, båtresor 
(kryssningar och överfarter) samt rundresor med flera färdmedel. Totalt 35 
annonstillfällen gällde resor. I övrigt var det en blandad grupp av varor som 
salufördes i annonserna med hänvisning till semester, alltifrån livsmedel till 
premieobligationer och fordon av olika slag.  

Ut i naturen 
I de flesta fall då annonserna visade en miljö semesterfirarna vistades i var 
det en utomhusmiljö. Ett utomhusideal är på så sätt tydligt i annonserna. De 
vanligast återkommande mer specifika miljöerna i annonserna var natur och 
strand, som i det här citatet från en annons för sommarskor, publicerad 1938: 
”Ni kommer väl att tillbringa midsommaren utanför stadens hank och stör. 
Och semestern också förresten…”23 Ett fåtal annonser visade stadsvistelse. 
Det gällde framförallt sällskapsreseannonser, eftersom det var dit resorna 
gick. I övrigt förekom så gott som inga framställningar av stadsliv i annon-
serna. 

Vid 30 tillfällen förekom naturmiljöer i annonserna år 1938–1940, det vill 
säga i 37 procent av annonserna.24 Det gällde till exempel många pensionats- 
och hotellannonser, där läge i vackra naturomgivningar framhölls. Andra 
exempel utgörs av tältannonser, där tältet på bild syntes uppspänt i fjällnatur. 
Ofta estetiserades naturen. Vackra naturscenerier, oftast i text, ibland i bild, 
var vanliga. Ett exempel utgör följande annonstext för en båtresa: ”Man sit-
ter där i en bekväm däcksstol och låter det fagra landskapet glida förbi”.25 År 
1947–1949 fanns natur med i 18 annonser (35 procent). Naturen kopplades 
ibland till rekreation och estetiserades ofta. I Svea-rederiets annons för en 
båtresa till Öland 1947 förekom båda företeelserna: ”Tag cykeln och kame-
ran med och upplev öns vackra och egenartade natur.”26 År 1957–1959 hän-
visades det till vistelse i naturen i 20 annonser (32 procent). 

Vid tre tillfällen annonserades ritningar och arbetsbeskrivningar till så 
kallade ”Velobåtar” ut i Lektyr. Det handlade om relativt enkla båtar man 
kunde bygga själv. Dessa framställdes som billigare alternativ för den som 
inte hade så mycket pengar, men ändå drömde om en egen båt. Vid ett tillfäl-
le gällde det en kanadensare, vid två tillfällen trampbåtar med utseende som 
                                                      
23 Husmodern 24/1938, s. 9.  
24 Med naturmiljö avses framställningar i antingen text eller bild av skogar, ängar, fjälltrakter, 
havs- och skärgårdsmiljöer, liksom hänvisningar i text till ”landet” och liknande. Enstaka träd 
har inte räknats som naturmiljö, eftersom det lika gärna kunde handla om en trädgård eller 
park i en stad. Inte heller bilder där enbart bad- och strandliv syns har räknats, då stränder 
potentiellt kan finnas i anslutning till mer tättbebyggda miljöer. 
25 Husmodern 24/1939, s. 10 och 30/1939, s. 8.  
26 Lektyr 25/1947, s. 22.  
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en mindre motorbåt. I annonsen för kanadensaren skrevs att: ”Det är en un-
derbar tjusning att glida fram över okända vatten där endast en kanadensare 
klarar grunden.”27  

Camping syntes i annonserna hela perioden. Antalet annonser som gällde 
tält eller campingprodukter var egentligen inte så många, men camping visa-
des i många andra annonser än de som gällde campingprodukter. Då cam-
ping visades, syntes vanligen också natur. Ett exempel utgör en annons för 
Reymersholms smörgåspålägg på tub 1949. Annonsens rubrik är ”till cam-
ping...”. En del av annonsen utgörs av en svartvit teckning av ett par, en 
kvinna och en man, solbrända och sommarklädda, sittandes ute i naturen. I 
bakgrunden syns ett tält vid en sjö. Inga andra människor eller byggnader 
syns. De sitter vid en sten. På stenen har de lagt en rutig duk och på duken 
står två koppar och ett fat med brödskivor. Medan kvinnan sprider ut inne-
hållet från en tub på en brödskiva slukar mannen en smörgås som redan fått 
sitt pålägg.28 

På stranden och i solen 
Stranden var en återkommande framställning i de semesterrelaterade annon-
serna, nästan oavsett vilken produkt annonsen gällde. Kameror och kikare 
användes till exempel på stranden, tyg skulle sys till strandklänningar, en 
reseradio och campingprodukter kunde tas med dit. Listan kan göras lång. 
Ett exempel utgörs av en vid några tillfällen återkommande annons för köks-
produkter i plast (diskställ, baljor och byttor) i Husmodern, där varorna be-
skrevs som användbara i en mängd olika semestersammanhang: ”Hur ni än 
tillbringar semestern – i bil, i tält, på stranden”.29 Ett annat exempel utgör en 
annons för brevpapper där tre baddräktsklädda personer avbildas sittande på 
stranden, i färd med att skriva brev.30 

Även solen var ständigt återkommande. Det gjordes reklam för solpro-
dukter, som solkräm, sololja och medel som lindrade solsveda. Det referera-
des dessutom till solen i en massa andra sammanhang. I annonser för säll-
skapsresor, som i lite olika varianter förekom vid ett flertal tillfällen 1938 
och 1939, hette till exempel resebroschyren ”Solig semester”.31 År 1957 
gjordes vid två tillfällen reklam för konserver av märket Hansa där en bild 
visade en kvinna i solglasögon och baddräkt, sittandes i en vilstol under en 

                                                      
27 Lektyr 24/1949, s. 23.  
28 Husmodern 28/1949, s. 35.  
29 Husmodern 23/1959, s. 47 och 25/1959, s. 51.  
30 Husmodern 22/1938, s. 55. 
31 Husmodern 21/1938, s. 31 och s. 49; 22/1938, s. 30 och s. 49; 23/1938, s. 46; 24/1938, 
s. 47; 25/1938, s. 41; 28/1938, s. 36; 29/1938, s. 26; Husmodern 22/1939, s. 46 och s. 50; 
23/1939, s. 61 samt 27/1939, s. 29.  
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skinande sol.32 I en annons i Lektyr salufördes en moped från Monark med 
frasen ”sol, sommar och monarpeden”.33   

År 1938 till 1940 refererades det till sol, bad och strandliv vid 35 av totalt 
82 annonstillfällen, vilket utgör 43 procent av annonstillfällena. Dessa kunde 
vara av skiftande slag. Hit har räknats alla tillfällen då det, antingen i text 
eller bild, gavs framställningar av bad- och strandliv samt alla tillfällen då 
annonsen hänvisade till solen. Badande i badkar, en företeelse som faktiskt 
avbildades i ett par Samarinannonser, har dock inte räknats hit. Åren 1947 
till 1949 hade andelen annonser som på något sätt refererade till sol, bad och 
strandliv ökat till 28 av 51 annonser, vilket utgör 55 procent av annonstillfäl-
lena. I slutet av 1950-talet förekom en sådan referens vid 34 av 62 annons-
tillfällen, vilket även det utgör 55 procent.  

I många av annonserna visades eller beskrevs egentligen inga specifika 
semesterframställningar. Istället var det den saluförda produktens egenska-
per som framhävdes. Att en specifik framställning förekom så ofta som sol 
och strandliv är därför att betrakta som mycket. Den enda framställning som 
förekom oftare var den att man reste iväg på semestern (mer om den längre 
fram). 

Gällande solande och strandliv gjordes en tydlig åtskillnad mellan kvin-
nor och män i annonserna. Kvinnor förväntades vårda sitt yttre. Det var till 
dem en övervägande majoritet av alla annonser gällande skönhetsprodukter 
och krämer riktade sig. Både kvinnor och män syntes i solen och på stranden 
i annonserna, men bara kvinnor framställdes som att de solade för att bli 
vackra.  

Kvinnor i högre utsträckning än män framställdes också som blickfång i 
bilderna. Strand och badliv utgjorde mycket lämpliga platser att visa lätt-
klädda kvinnor på. Det gällde till exempel en vid tre tillfällen återkommande 
annons för kikare i Lektyr år 1958. I denna använde en man kikaren för att 
studera en leende kvinna, halvliggande på stranden, med en badhandduk 
över kroppen, men armar och ben synliga. Hennes bara ben var böjda, det 
ena över det andra, vilket gjorde att de tog stort utrymme i bilden.34 

Ännu en aspekt av fokuseringen på strand och sol i annonserna gäller oli-
ka typer av sällskapsresor och dessas förändring över tid. I en statlig säll-
skapsreseutredning 1966 konstateras att det man där beskriver som en klas-
sisk typ av sällskapsresa, det vill säga en programlagd resa, där gruppen åker 
runt och beser platser samt historiska och kulturella sevärdheter, allt mer 
kommit att konkurreras ut av det som där kallas vilo- och rekreationsresa, 
det vill säga en resa där resenären befinner sig på en och samma ort, utan 
programlagda aktiviteter. Den senare hade kommit att bli den vanliga typen 

                                                      
32 Husmodern 24/1957, s. 58 och 28/1957, s. 16. 
33 Lektyr 24/1958, s. 27.  
34 Lektyr 21/1958, s. 30–31; 23/1958, s. 30–31 och 25/1958 s. 30–31. 
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av resa på 1960-talet, enligt utredningen.35 Den förändringen kan skönjas i 
annonser för sällskapsresor redan vid 1950-talet slut. Sol- och badresor var 
vanligare 1957–1959, medan sightseeingresor var vanligare 1938–1940.36  

I annonserna knöts olika värden till sightseeinginriktade resor respektive 
sol- och badresor: ”Nya platser, nya intryck…”, löd en rubrik till en annons 
för sällskapsresor i Husmodern år 1938. I denna beskrevs fyra olika resor. 
Tre av dessa gick till större städer i Europa och var typiska sightseeingresor. 
Sedan fortsatte texten: ”Men ni kanske tänkt söka er ifrån allt vad stadsgator 
heter och riktigt ta igen er med sol och frisk luft?” Istället för sightseeing och 
nya intryck var det vila och avkoppling som stod i centrum i annonsen för 
den senare resan. I annonsen konstaterades att: ”ni får skönt på den resan”.37 
Detta kan relateras till de två typkaraktärer för semesterfirandet som togs 
upp i inledningen, Se allt! respektive Komma bort från allt! Medan sightsee-
ingresorna representerade en Se allt!-inställning representerade sol- och bad-
resorna en Komma bort från allt!-inställning. 

Vila och avkoppling 
Framförallt två typer av aktiviteter förekom i de semesterrelaterade annon-
serna, nämligen vila och vad man kan kalla lättsam fysisk aktivitet. Notera 
att med aktivitet avses en syssla under en pågående semester, inte semester-
formen i sig. Resa och camping räknas med andra ord inte som aktiviteter. 
Vanligen framställdes vila och lättsamma fysiska aktiviteter som positiva 
och eftersträvansvärda. De stod inte i motsättning till varandra, utan verkar i 
grund och botten representera samma sak, nämligen att vara njutningsfyllda 
och avkopplande. Väldigt ofta fanns referenser till utomhusvistelse med som 
en del i framställningarna, i särskilt hög grad refererades det till sol, bad och 
strandliv. 

Framställningar av vila och avkoppling var tydliga och återkommande in-
slag i annonserna. Där fanns bilder av semesterns strandliv, med semesterfi-
raren liggandes på stranden, på ett badlakan läsandes en bok, eller sittandes 
utomhus i en vilstol. Denna typ av framställning kunde återfinnas i en rad 
olika annonser. Där fanns dessutom annonser som gjorde reklam för böcker 

                                                      
35 SOU 1966:25, s. 14.  
36 År 1938–1940 gällde 13 annonser sällskapsresor som gick utomlands. Dessa hade främst en 
sightseeingkaraktär. Det handlade om resor där resenären fick se platser och landskap. Vid 3 
av dessa tillfällen gjordes det också reklam för resor inriktade på bad och sol, då i kombina-
tion med att sightseeingresor salufördes i samma annons. Endast 1 annons år 1947–1949 
gällde sällskapsresor utomlands. I denna salufördes såväl sightseeing- som sol- och badresor. 
År 1957–1959 förekom 9 annonser för sällskapsresor. Sol- och badresor salufördes i dem alla. 
De dominerade dessutom annonserna. Nu framställdes huvudsyftet med resan som att ”få lapa 
sol och löga er kropp i svala böljor”, som det sades i en av annonserna, i Lektyr 23/1939, s. 
29. 
37 Husmodern 28/1938, s. 36.  
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och veckotidningar. Pensionatets bäddar beskrevs som sköna och naturen 
uppgavs vara rofylld. Ibland fanns också orden ”vila” eller ”avkoppling” 
med. 

Jag har räknat alla annonser där en framställning av vila och avkoppling 
återfinns på det sätt som beskrivits i det föregående, det vill säga annonser 
där semesterfiraren kopplar av, sitter i en vilstol, ligger på en strand eller 
liknande. Jag har också räknat annonser där orden ”vila” eller ”avkoppling” 
(inklusive böjningar av desamma) finns med, annonser där pensionatets be-
kväma sängar framhålls samt annonser för böcker och veckotidningar.  

Med detta sätt att räkna blir resultatet att det under åren i det första tvär-
snittet gavs framställningar av vila och avkoppling i 35 av totalt 82 annonser, 
alltså 43 procent. I slutet av 1940-talet, då ett lite mer aktivt fysiskt ideal 
hade ett starkare fäste i annonserna (mer om detta längre fram), fick vila och 
avkoppling på semestern en mer tillbakaskjuten position, och förekom i 14 
procent av annonserna, 7 av 51 annonser. I slutet av 1950-talet förekom vila 
och avkoppling i 16 av 63 annonser, alltså 25 procent av annonserna. Fram-
ställningen var som synes vanligast i annonserna 1938–1940. Jag kommer 
återkomma till vad detta kan bero på. 

Ett annat sätt att analysera uppfattningar gällande vila är att titta på hur 
arbete framställdes. Utgår man från vad som fanns med i annonserna respek-
tive vad som inte fanns med i dem skulle arbete undvikas. De flesta former-
na av sådant som kan betraktas som arbete återfanns inte i annonserna. Det 
gäller till exempel yrkesarbete, arbete på det egna huset eller i den egna 
trädgården. Sådant syntes aldrig, vare sig i text eller bild, i de semesterrelate-
rade annonser som här studerats.  

Hushållsarbete förekom dock, i flertalet fall som något som antingen skul-
le undvikas eller förenklas på semestern. Det framhölls till exempel i annon-
ser riktade till familjens husmor att hon skulle försöka undvika arbete på 
semestern genom att använda sig av snabbmat, konserver eller en så kallad 
snabbkräm. Ett exempel utgör en annons för snabbkräm, vilken återfanns i 
Husmodern 1947: ”Har Ni smakat Findus snabbkräm? […] Pröva den och 
besluta Er sedan för att i sommar inte offra några dyrbara semesterdagar på 
saftning.”38 De annonser som på detta sätt relaterade till hushållsarbete blev 
vanligare över tid. De publicerades enbart i Husmodern, några 1947–1949, 
de flesta 1957–1959. Att de blev vanligare under senare delen av perioden 
hänger samman med att det skedde en breddning av vilka målgrupper annon-
serna riktade sig till. Detta kommer beskrivas längre fram.  

Vila framställdes alltså som eftersträvat. En kommentar som kan göras är 
att husmödrarna inte slapp ifrån hushållsarbete i annonsernas värld. De livs-
medel och köksprodukter som salufördes innebar fortfarande att husmor 
skulle utföra ett visst mått av arbete. Produkterna ansågs kunna hjälpa till 
med att göra arbetet enklare och arbetstiden kortare. Det handlade alltså inte 
                                                      
38 Husmodern 26/1947, s. 4.  
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om en fullständig kontrast i den meningen att husmodern slapp ifrån hus-
hållsarbetet. 

Benson påpekar att kvinnors förhållandevis starka roll som konsumenter 
kunde ge dem vissa emancipatoriska möjligheter. Makten över konsumtio-
nen gav dem en viss ekonomisk makt och vissa ekonomiska möjligheter. 
Men han framhåller också att konsumtionen skedde inuti en fast ram, inom 
vilken kvinnors konventionella roll och status inte förändrades utan istället 
bekräftades. Så såg det ut i de svenska veckopressannonserna. Där framställ-
des kvinnors konsumtion som fast förankrad i en värld där kvinnor och män 
hade olika uppgifter och skyldigheter.39  

I inledningskapitlet nämndes periodens fostrande semesterideal, som gick 
ut på att vila kunde uppfattas som negativt. Här kan konstateras att så gott 
som alla framställningar av vila och avkoppling hade en tydligt positiv klang 
i annonserna. Det är tydligt att vila och avkoppling användes som lockbeten i 
annonserna och att det för semestern framställdes som eftersträvansvärt med 
vila och avkoppling.  

Undantag fanns dock. I en vid flera tillfällen återkommande annons för 
Samarin framställdes vila mer negativt. I denna kunde läsaren se en teckning 
av en person som låg i en hängmatta. Flera ”z” skrivna i luften ovanför visa-
de att personen sov. En spiralformad linje, även den tecknad i luften ovanför 
den sovandes huvud, gav intryck av personen var lite snurrig i huvudet. Det 
faktum att båda benen och ena armen hängde utanför hängmattan gav intryck 
av att personen liksom bara ramlat ned i hängmattan för att somna direkt. 
Bilden visade med andra ord en utmattad person, som med nöd och näppe 
klarat sig ut till hängmattan innan den starka tröttheten slog till. Texten un-
derrättade läsaren om att det var genom Samarin som hen skulle komma i 
god form inför sommaren och därmed undvika att ”låta den härliga tiden 
försvinna medan Ni ligger där och bara slöar”.40  

Lättsam fysisk aktivitet 
Till semesterlivet knöts också framställningar av utomhusrekreation med 
betoning på fysisk aktivitet, friluftsliv, hälsa och lekfullhet. Dit hörde sport 
och lekar, bad, simning, cykling, promenader, segling, paddling och fiske. 
Bland mycket annat kunde semesterfiraren på badorterna Gustafsberg och 
Tylösand, enligt annonser för dessa, år 1947 bada, åka båt, segla, gå vackra 
promenader i den omväxlande naturen samt spela tennis (Gustafsbergs havs-
bad) eller golf på en 18-håls bana (Tylösands havsbad).41 

                                                      
39 Benson, 1994, s. 180–201.  
40 Husmodern 21/1938, s. 58 samt Lektyr 22/1938, s. 26 och 23/1939, s. 24.  
41 Annonserna för Gustafsbergs och Tylösands havsbad återges på samma sida i Husmodern 
26/1947, s. 36.  
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 Aktiviteterna var fysiska, men av lättare slag. De framställdes ofta med 
ett drag av lättsamhet. Jag benämner dem här ”lättsamma fysiska aktivite-
ter”. Dessa framställningar var relativt ovanliga år 1938–1940. Då fanns de 
med i endast 3 av 82 annonser. Räknat i procent blir det inte mer än 4 pro-
cent. I slutet av 1940-talet förekom de istället ofta, i 28 av 51 annonser, det 
vill säga 55 procent av annonstillfällena. De förekom inte lika ofta i det sena 
1950-talets annonser, men fanns ändå med i 14 av 62 annonser, det vill säga 
23 procent annonserna.  

Det finns sannolikt flera orsaker till upp- och nedgångarna i framställ-
ningarna av lättsamma fysiska aktiviteter. För det första är det omvittnat att 
1940-talet innebar ett uppsving för ett hälsoinriktat, fysiskt friluftsideal. 
Andra världskriget och de tidiga åren efter kriget öppnade också dörren till 
ett enklare semesterliv, till exempel i form av cykelsemestrar, vilket beskri-
vits tidigare i avhandlingen. Cyklar var för övrigt en relativt vanligt före-
kommande produktkategori i annonserna 1947–1949.42 Ytterligare en faktor 
var framställningarna av vila i semesterannonserna. Framställningarna av 
lättsam fysisk aktivitet verkar nämligen samvariera med framställningarna 
av vila. När framställningarna av vila är många är istället framställningarna 
av lättsam fysisk aktivitet färre, och tvärtom.  

Min tolkning är att det handlar om variationer på samma tema. I grund 
och botten var det inte så stor skillnad på fysiska och vilsamma aktiviteter i 
annonserna. Båda formerna handlade om att vara utomhus och ägna sig åt 
någon form av njutningsfylld avkoppling. Även de fysiska aktiviteterna 
framställdes som avkopplande och icke-krävande. På bild såg åtminstone 
ingen semesterfirare ut att anstränga sig särskilt hårt då de utförde aktivite-
ter, snarare tvärtom.   

Semesterfirarens sociala sammanhang 
År 1938–1940 riktade sig vissa av annonserna till mer ovana semesterfirare 
och semesterfirare som inte hade så mycket pengar. Det kunde till exempel 
låta så här: ”Även om Er semester är kort och reskassan begränsad, kan fär-
den nu bli av” eller: ”Inte behöver det hela bli dyrt heller, om det är det ni 
oroar er för”.43 I en annons för premieobligationer år 1940 framhölls sparan-
de i kombination med vinstmöjligheter som vägen till en lyckad semester: 
”Försäkra Er om glada semestrar – spara och vinn”.44 

Det är troligt att man här riktade sig till den nya målgrupp som nu, i och 
med lagstiftningen, hade fått semester. Denna grupp kunde, bland annat av 
ekonomiska skäl, antas tveka inför semesterresan. Det är också möjligt att 
det krig som inleddes i Europa under perioden, och den stämning av allvar 

                                                      
42 Se bilaga 9. 
43 Husmodern 28/1938, s. 36 och 29/1938, s. 26.  
44 Husmodern 21/1940, s. 52.  
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och försiktighet detta förde med sig, hämmade annonsörernas lössläppthet. 
Detta tilltal förändrades sedan. Denna typ av förbehåll uttrycktes inte i de 
senare tvärsnittens annonser, utan då kom semestern enbart att framställas 
som ett ekonomiskt bekymmerslöst liv. Referenser till klass var i princip 
osynliga i annonserna. Sannolikt ansågs referenser till klass som ett för poli-
tiskt och konfliktinriktat ämne för att ha en hemvist i reklamen. I detta avse-
ende skilde sig annonserna mycket från riksdagsdebatten, där klassaspekten 
ju ansågs viktig och gavs stort utrymme.  

I det följande ska redovisas vem som syntes i annonserna och tillsammans 
med vilka. Det visar vem som uppfattades vara semesterfirare och vem en 
semesterfirare uppfattades umgås med på sin semester. År 1938–1940 var 
det inte så vanligt att någon person fanns med i annonserna. Annonser för 
resor och boende var många och dessa innehöll sällan bilder av människor. 
En övervägande majoritet av de som avbildades var antingen en kvinna eller 
en man för sig själv (sexton annonstillfällen, varav åtta kvinnor och åtta 
män). Vid två tillfällen avbildades en kvinna och en man i par och vid tre 
tillfällen flera vuxna i grupp. Alla dessa kunde utan svårighet antas vara 
förvärvsarbetande kvinnor och män som utnyttjade sin lagstiftade rätt till 
betald semester.  

År 1947–1949 förekom en kvinna eller en man för sig själv vid 26 tillfäl-
len (vid 19 tillfällen rörde det sig om en kvinna, vid 7 tillfällen om en man). 
Paren och grupperna var också fler. Relativt ofta då människor omtalades 
eller syntes på bild år 1947–1949 refererades det till en kvinna och en man i 
par (10 annonser) eller flera vuxna i grupp (13 annonser). Den relativt höga 
förekomsten av flera vuxna i grupp berodde till stor del på att Samarinan-
nonser vid ett flertal tillfällen publicerades i både Husmodern och i Lektyr. I 
dessa framställdes på bild en semesterfirare separerad från en annan grupp 
av semesterfirare. Flera olika variationer förekom, men temat var alltid det-
samma. Den ensamma semesterfiraren mådde dåligt, och kunde därför inte 
vara tillsammans med de andra. Alla annonser utom en där grupper av vuxna 
semesterfirare lyftes fram var just sådana Samarinannonser.  

Familjer, här definierat som en kvinna, en man och minst ett barn till-
sammans på bild, eller i text genom begreppet ”familj”, var nästan osynliga i 
de två första tvärsnittens semesterannonser.45 År 1938–1940 förekom famil-
jer endast vid i tre tillfällen i annonserna. I slutet av 1940-talet förekom inga 
familjer i annonserna. Det skedde en tydlig förändring till år 1957–1959. Då 
hade familjen blivit en vanligt förekommande semesteraktör. Annonser där 
familjer syntes förekom då i både Husmodern och Lektyr vid totalt tretton 
tillfällen. 

                                                      
45 Annonsernas framställningar av en familj var ensidig. Det är alltså inte så att jag valt att 
bortse från någon annan familjetyp. Vare sig ensamstående föräldrar, regnbågsfamiljer eller 
utökade familjer med bonusbarn och/eller bonusföräldrar, syntes i annonserna. 
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Räknar man dessutom antalet tillfällen då barn eller husmödrar syntes i 
annonserna blir mönstret än starkare. Barn eller husmödrar förekom sällan i 
de tidiga tvärsnittens annonser, detta trots att Husmodern uttryckligen rikta-
de sig till just en husmoder. Barn förekom i tre annonser 1938–1940. Hus-
mödrar förekom då inte alls i annonserna. 1947–1949 förekom ett barn vid 
ett tillfälle och en husmor vid ett tillfälle, båda gångerna i Husmodern. I 
slutet av 1950-talet förekom barn i annonserna vid fyra olika tillfällen, i både 
Husmodern och Lektyr. Husmödrar förekom i sju annonser, alla i Husmo-
dern.46 

Redan i det sena 1940-talets annonser hade några annonser för livsmedel 
och köksprodukter förekommit, men framförallt gjorde de sitt intåg i Hus-
modern under 1950-talet. Dessa produkter förutsattes enligt annonsfram-
ställningarna höra till kvinnans domäner. Endast i en vid tre tillfällen åter-
kommande annons för Kökslunda, kraftiga soppåsar av papp, länkades en 
man till köksbestyr. Då förutsattes han kunna gå ut med sophinken. Det var 
familjens dotter, en ung flicka, som kom med en sådan soppåse när familjen 
höll på att packa bilen. Vänd mot sin mamma, säger hon (texten inskriven i 
bilden, precis ovanför hennes huvud): ”mamma. Kökslunda får vi inte 
glömma!” Nedanför fotot följde en dialog mellan mor och dotter i text, där 
dottern sa: ”Den är väl bra, mamma. Då slipper Du och pappa kånka på den 
gamla sophinken.”47  

Det utvidgade persongalleriet innebar en utvidgad polarisering av genus-
relaterade beskrivningar i annonserna. Då familjerna syntes i annonsernas 
beskrevs arbetsdelningen mellan kvinna och man i familjen som tydligt ge-
nusordnad. Kvinnan var hemmafru, mannen förvärvsarbetade. Åtskillnad 
hade som redan påpekats gjorts mellan kvinnor och män redan i de tidigare 
annonserna på så sätt att det framförallt tillkom på kvinnor att vårda sitt yttre 
och dessutom utgöra ett objektifierat blickfång. Män kopplades dessutom i 
högre grad ihop med produkter som fiskeutrustning, kikare och olika typer 
av apparater (som rakapparat och kameror).  

I och med familjens inträde följde nu ytterligare uppdelning. Till 1950-
talets barnfamilj hörde bilen. Antingen åkte familjerna på bilsemester eller så 
åkte de bil till någon speciell plats, till exempel en campingplats eller som-
marstugan.48 Bilen återkom ständigt som en trogen kamrat i familjebilderna. 
Framförallt var den pappas kamrat. Det var han som körde och packade i och 
packade ur den. Oftast var framställningen positiv, men problem hade också 
börjat göra sig påminda, vilket antyddes i rubriken: ”Trafikstopp på semes-

                                                      
46 Det räknas som att en husmor förekom i annonsen då begreppet ”husmor” eller böjningar 
av detsamma fanns med i annonsen.   
47 Husmodern 23/1957, s. 25; 25/1957, s. 12 och 28/1957, s. 15.  
48 I hälften av annonserna där bilen fanns med på semestern, 10 av 25, framställdes familjer 
som semesterfiraren. Vid ytterligare 3 tillfällen tilltalades husmödrar i annonsen, utan att alla 
andra var med. I övriga fall vare sig syntes eller beskrevs någon person alls.  
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tern?”. Tillsammans med denna annons för laxeringsmedel refererade sam-
manlagt 25 av totalt 62 annonser (40 procent) till bilsemester 1957–1959. 
Tidigare år hade bilen varit relativt frånvarande. Endast 2 annonser för bilar 
förekom 1938–1940. 

När familjen hade gjort sin entré i annonserna åren 1957–1959, blev par 
och även kompisgrupper något mindre synliga, samtidigt som de ändå var 
fler än de varit i början av perioden. Paren syntes enbart i Lektyr. En kvinna 
och en man i par förekom i fem annonser. Flera vuxna i grupp förekom i åtta 
annonser, både i Lektyr och Husmodern. Semesterfirare för sig själva var 
fortfarande vanligt förekommande i slutet av 1950-talet. De fanns med i 
knappt en tredjedel av alla de annonser där någon semesterfirare kunde ur-
skiljas, kvinnorna i majoritet (elva kvinnor och sex män). 

I en del Samarinannonser i slutet på 1940-talet lockade man med roman-
tik på semestern, en romantik semesterfiraren riskerade att gå miste om vid 
händelse av magsjuka. Just detta var vad som hände en kvinna i en åter-
kommande annons åren 1947 och 1948. På bild visades kvinnan ligga illa-
mående i en hängmatta samtidigt som ett romantiskt par gick förbi i fullmå-
nens sken. ”Det finns väl inget som kan förstöra en semester som en krånglig 
mage!?” utropades det trosvisst i annonsen.49 Även i den här Samarinannon-
sen fick hängmattan representera en negativ semestertillvaro liksom i det 
tidigare exemplet som gavs från tvärsnittet 1938–1940 gällande vila. (Det 
handlar om två olika bilder.)  

Fysisk attraktion mellan könen, som delmoment och lockelse i reklamen, 
var mest vanlig åren 1957–1959. Ett exempel utgör en annons för en spray, 
Spray-Tan, som skulle göra att personen som använde den blev snabbare och 
mörkare solbränd. I denna annons avbildades två kvinnor och en man som 
satt på stäven till en båt. Alla tre var lätt klädda, kvinnorna i baddräkt, man-
nen hade bar överkropp. Mannen och en av kvinnorna var mycket solbrända. 
Båda log, mannen mot kvinnan och kvinnan ut mot läsaren. Den andra kvin-
nan var blek. Hon hade inte använt Spray-Tan och fick därför nöja sig med 
att med avundsjuk min studera den bruna, mer beundrade kvinnan.50 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se en breddning över tid då det gäller 
vem som antogs vara semesterfirare, från att enbart gälla unga, yrkesverk-
samma kvinnor och män till att även inkludera hemmafruar och barn. An-
nonsernas framställningar innehöll på detta sätt också ett förändrat socialt 
ideal. Att umgås med andra och i familj på sin semester blev ett tydligare 
ideal över tid. Givetvis hänger utvecklingen i annonserna samman med en 
ekonomisk utveckling som gav allt fler möjlighet att unna sig semester. 
Därmed blev de intressanta målgrupper för reklam. I centrum av familjen 
befann sig husmodern. Hon var en person som inte med säkerhet hade någon 
egen inkomst, men som annonsörerna ändå hade börjat tycka det var värde-
                                                      
49 Husmodern 30/1947, s. 6 samt 25/1948, s. 42 och 28/1948, s. 36.  
50 Husmodern 24/1959, s. 62.  
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fullt att rikta sig till, bland annat med 1950-talets alla annonser för livsmedel 
och köksprodukter. 

Den ovan beskrivna förändringen hade inte att göra med förändringar i 
tidningarnas innehåll eller inriktning. Både Lektyr och Husmodern behöll 
sina respektive inriktningar över hela perioden. Husmodern vände sig till en 
husmor och Lektyr till en yngre man. Eftersom det inte handlar om en för-
ändring i antal, utan till innehåll kan den inte heller hänföras till annonsernas 
formmässiga utveckling, som bland annat innebar att bilderna blev fler och 
större och att människor blev mer synliga i dem över tid (se vidare kapitel 2).  

Det är faktiskt också möjligt att se förändringen över tid som en pågående 
presentation av den första semestergenerationen. De personer som framställ-
des som unga vuxna i det sena 1930-talets annonser (vanligen såg de som 
syntes på bild unga ut) kan förutsättas precis ha börjat yrkesarbeta och fått 
rätt till semester. En rätt de antagits utnyttja genom att resa iväg någonstans 
på egen hand. Tio år senare förutsattes de ha blivit mer intresserade av att 
umgås med andra och tjugo år senare förutsattes en del av dem ha hunnit 
bilda familj. 

I kontrast till arbete och vardag 
Hela den undersökta perioden framställdes semestern i annonserna, som 
rumsligt och upplevelsemässigt skild från hela vardagslivet. ”Kasta loss från 
vardagsbekymren!”, uppmanade en annonsrubrik läsaren av Husmodern 
1947.51 Framställningarna stämde på så sätt överrens med informanternas 
uppfattningar. Innehållsmässigt hade de uppfattningar som uttrycktes i riks-
dagsdebatten också ställt semestern i kontrast till hela vardagslivet, även om 
man där inte uttryckte det så tydligt. 

I de framställningar annonsörerna försökte locka semesterfirarna med in-
nefattades, som det har visats i det föregående, inte något slags arbete, vare 
sig förvärvsarbete eller annat arbete, med ett undantag, hushållsarbete, men 
även i de annonser som riktade sig till en husmor var budskapet att det var 
vila och inte arbete som var eftersträvansvärt. 

Semestern framställdes som skild från vardagen även på andra sätt. Den 
skulle ge det som man inte fick på sitt arbete, både rekreation, nya intryck 
samt kanske också infria några önskedrömmar. Semestern framställdes i 
annonserna som värd att minnas och att dokumentera. Det syntes bland annat 
i annonser för kameror och filmkameror. Ett exempel är en annons för en 
filmkamera år 1958: ”Ni kan fånga [...] händelserika ögonblick och bevara 
dem alltid lika levande och fängslande.”52  

Man skulle inte heller tillbringa sin semester hemma. Det var en tydlig 
bild som främst manifesterades i att dess motsats, resan, var en så vanlig 
                                                      
51 Husmodern 26/1947, s. 6.  
52 Lektyr 27/1958, s. 40.  
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framställning. Endast i en annons för plastartiklar, som återkom vid två till-
fällen år 1959 förmodades att semesterfiraren kunde vara hemma på semes-
tern: ”Hur Ni än tillbringar semestern – i bil, i tält, på stranden, i sommarstu-
gan eller hemma har Ni nytta och glädje av plastartiklar.”53  

Semestern som en resa 
Resan var den semesterframställning kring vilket mycket av annonseringen 
kretsade. I tabell 9.1 visas en sammanställning av hur många av annonserna 
som framställde semestern som en resa/vistelse på annan plats under de tre 
tvärsnittsperioderna. Faktum är att ingen annan semesterframställning var 
tillnärmelsevis så vanlig som den om semestern som en resa. Framställningar 
av semestern som en resa var vanliga under hela perioden. Annonserna har 
delats in i tre grupper. Till första gruppen räknas annonser för direkt resere-
laterade produkter, det vill säga resor, boenden, fordon, fordonstillbehör 
samt resväskor. Till den andra gruppen hör annonser där semestern på något 
sätt knöts till en resa, utan att den saluförda produkten var reserelaterad, man 
kan kalla dem indirekt reserelaterade. Till den tredje gruppen hör annonser 
som inte på något sätt relaterade till resande. 
 

Tabell 9.1. Framställningen av resa i annonserna, antal annonstillfällen valda år 
1938–1959 

  1938–1940 1947–1949 1957–1959 Summa 
Direkt reserelaterad (annons för boen-
den, resor, fordon, fordonstillbehör & 
resväskor) 51 26 20 97 
Indirekt reserelaterad (framställning av 
resa, utan att produkten är reserelaterad) 12 24 30 66 
Ej reserelaterad 19 1 12 32 
Totalt 82 51 62 195 

Källa: Se bilaga 9 

 
År 1938–1940 var 63 annonser (77 procent) reserelaterade, varav 51 direkt 
reserelaterade och 12 indirekt reserelaterade. Boende och resa var de två 
enskilt största produktgrupperna. 21 annonser gällde pensionat. Dessa var 
ofta små radannonser under rubrikerna ”Inackordering” eller ”Hotell & Pen-
sionat” långt bak i Husmodern där de publicerades alla år. De gällde alltid 
boende inom Sveriges gränser.  

Ytterligare tretton annonser gällde arrangerade sällskapsresor utomlands. 
Utlandsresor var med andra ord möjliga fortfarande 1938 och 1939. Inga 
sällskapsresor utomlands salufördes dock år 1940. Det rörde sig om resor 

                                                      
53 Husmodern: 23/1959, s. 47 och 25/1959, s. 51.  
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tidningsläsaren kunde köpa via tidningen, vilken i sin tur samarbetade med 
en resebyrå. I Husmodern kallade man detta ”Åhlén & Åkerlunds resetjänst” 
och i Lektyr ”Saxon & Lindströms resetjänst”. Här kan det sannolikt ha 
handlat om att semesterlagens införande gett tidningarna skäl att vilja ha en 
sådan här service till sina läsare. Sällskapsresorna gick med buss. De var 
fullt ut arrangerade. Hotell och biljetter var bokade i förväg och reseledare 
fanns på plats. Att den som inte var van att resa i sällskapsresan fick sin 
chans att komma utomlands på ett lite enklare och tryggare sätt, framhölls i 
några av annonserna. Övriga direkt reserelaterade annonser gällde båtkryss-
ningar och fordonstrafik inom landet (nio tillfällen), tält med tillbehör (fyra 
tillfällen), stuguthyrning (två tillfällen) samt bilar (två tillfällen). 

Exempel på indirekt reserelaterade annonser utgörs av Samarinannonser-
na. I dessa annonser föreslogs att semesterfiraren skulle packa med en flaska 
Samarin då hen reste. Ett annat exempel utgörs av en annons för en detektiv-
roman där det sades att man skulle ta med den, vilket visar att semestern 
förutsattes innebära att man åkte iväg någonstans: ”Tag med på semestern 
sommarens bästa detektivroman”.54  

De senare åren av 1940-talet uppgick antalet reserelaterade annonser till 
50 (98 procent av alla annonser), varav 26 var direkt reserelaterade och 24 
indirekt reserelaterade. Annonser för pensionat förekom vid tolv tillfällen. 
Dessa var relativt lika pensionatsannonserna 1938–1940. Sällskapsresean-
nonserna var nu avsevärt färre. Det handlade om en annons för en utrikes 
sällskapsresa med buss år 1947. Att utrikesresorna var så få hade givetvis 
med kriget och dess efterverkningar att göra. Detta år, liksom för övrigt även 
åren 1957–1959, annonserade resebyrån i eget namn.  

Övriga reseannonser hade även de minskat väsentligt i antal. Där fanns 
två annonser för resor med båt på Göta kanal samt en båtresa till Öland. Cy-
kelsemester var nu synligare i annonserna. Där fanns fem annonser för cyk-
lar. Cykelsemestern syntes även i annonsen för en båtresa till Öland, där det i 
text föreslogs att man skulle ha cykel och kamera med sig. Övriga reserelate-
rade produkter det annonserades för var resväskor (två tillfällen) samt de 
tidigare nämnda båtbyggsatserna (tre tillfällen).  

Ett exempel på en indirekt reserelaterad annons utgörs av en annons för 
ett medel mot mygg, Nonostix: ”Tag med Nonostix i resväskan – det kan 
rädda Er semester”.55 Flera var de annonser som i likhet med annonsen för 
Nonostix ovan med relativt små medel, ofta inte mer än en mening, visade att 
semestern förväntades innebära en resa. I Husmoderns annons för ett simbäl-
te för barn påpekades att bältet ihoprullat skulle ta ”ytterst liten plats i se-
mesterbagaget”.56  

                                                      
54 Husmodern 26/1939, s. 55.  
55 Lektyr 22/1947, s. 24.  
56 Husmodern 30/1948, s. 25.  
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År 1957–1959 var 50 annonser reserelaterade (81 procent av det totala an-
talet annonser), varav 20 var direkt reserelaterade och 30 indirekt reserelate-
rade. Det förekom då inga annonser för pensionat av den typ som tidigare 
funnits i tidningarna. Däremot fanns en annons för ett hotell av enklare typ. 
De direkt reserelaterade annonserna var nu färre, både i absoluta och relativa 
tal. Annonserna för utrikes sällskapsresor hade dock blivit fler igen, och 
förekom vid nio tillfällen. Övriga annonser gällde tält och campingtillbehör 
(fyra annonstillfällen), vävkurs inklusive inackordering (två annonstillfäl-
len), utombordsmotor (två tillfällen), moped (ett tillfälle) samt bensinmack 
(ett tillfälle). 

Ett exempel på en indirekt reserelaterad produkt som det gjordes reklam 
för var konserver. Scan saluförde vid tre olika tillfällen vad som kallades 
”Scans Sommarsexa”. Den bestod av en ”praktisk och lätthanterlig förpack-
ning färdig mat om sex av Scan-konserverna för sommarskafferiet”.57 Talet 
om den praktiska och lätthanterliga förpackningen antyder att den ska tas 
med den när man åker bort. Med ordet ”sommarskafferi” menas ett annat 
skafferi än det vanliga, som i fritidshuset eller till och med i campingtältet.  

I samband med att bilen körde in och parkerade i annonsernas texter och 
bilder blev också camping vanligare förekommande. På bild syntes familjen 
och bilen, ibland även tältet, i olika variationer. Familjerna hade med sig en 
mängd saker, som radio, luftmadrass, picknickväska och konserver. Alla fick 
de plats i bilen. Här syns hur bilismen underlättade försäljningen av andra 
semesterrelaterade produkter. Den som hade bil kunde packa ned så mycket 
mer, och det är tydligt att annonsörerna var medvetna om detta. Så här lät det 
till exempel i vid tre tillfällen likartad och återkommande annons för hus-
hållsfolie: ”På bilsemestern och vid camping är SM-folie en ovärderlig 
hjälp!”58 

Som visats skedde en utveckling över tid då det gäller produktutbudet i 
annonserna. De direkt reserelaterade annonserna var många i början och blev 
sedan färre, medan annonser som var indirekt reserelaterade då istället blev 
fler. Förändringen kan förstås vara slumpartad, men med tanke på semester-
lagens införande 1938 faller det sig naturligt att tolka förändringen som be-
roende av denna. När semesterlagen infördes var den uppmärksammad och 
aktuell. Då var det framförallt de producenter som sålde varor eller tjänster 
som enligt deras uppfattning hängde direkt samman med semester, som val-
de att rikta sig till en potentiell semesterfirare, nämligen producenter av di-
rekt reserelaterade produkter. 

I och med att tiden gick försvann nyhetens behag. Annonser med anled-
ning av semesterlagens införande förekom inte längre, däremot annonser 
med anledning av semester. Annonsörerna fortfor att framställa semestern 
som en resa, men det de tänkte sig att kunna sälja i anslutning till semestern 
                                                      
57 Husmodern 23/1958, s. 2, 27/1958, s. 2 och 30/1958, s. 2.  
58 Husmodern 24/1959, s. 55, 25/1959, s. 55 och 26/1959, s. 9.  
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var helt andra och många fler olika slags produkter. Detta hänger även sam-
man med den med tiden breddade målgruppen, vilken beskrivits i föregående 
avsnitt. Eftersom skilda produkter knöts till olika grupper innebar bredd-
ningen gällande målgrupper också en breddning i produktutbud. 

Jämförelse mellan synsätt på olika arenor 
I avhandlingens inledning gjordes antagandet att informanternas uppfatt-
ningar kan förutsättas ha varit del av bredare uppfattningar i samhället. Helt 
uppenbart fanns sådana bredare uppfattningar gällande semesterlivet. Över-
gripande är likheterna stora mellan synsätt som kom till uttryck på den poli-
tiska arenan då semesterlagen infördes, i semesterrelaterad reklam och hos 
informanterna själva. Vissa variationer fanns dock.  

Ett utomhusideal som inbegrep vistelser på landet och i naturen syntes på 
alla arenor. Detsamma gäller synsätten att semestern skulle innebära vila och 
att detta var något positivt, att semestern skulle innebära kontrast till arbete 
och vardag samt att semesterfiraren skulle resa iväg någonstans på sin se-
mester. Kontrasten till vardagen var underförstådd, särskilt i utredning och 
riksdagsdebatt, men fanns ändå där ifall man ser till vilka framställningar 
som gavs av semestern. 

I veckotidningsannonserna låg ett lite starkare fokus på solbad och strand-
liv än i övriga sammanhang. Där fanns även ett starkare fokus på att inte 
göra något alls i framställningarna av vila. Det var helt enkelt en mer lättje-
full sorts semester som syntes i reklamen. Förmodligen antogs det lättjefulla 
vara ett bra lockbete. Dessutom fungerade lättklädda människor som ett bra 
blickfång i annonsernas bilder. Framställningarna av kvinnor och män i so-
len och på stranden hade ofta en genusåtskiljande karaktär. 

De största skillnaderna återfanns gällande semesterns sociala liv. Hos in-
formanterna fanns ett mycket starkare fokus på det sociala än det gjorde i 
vare sig politisk debatt eller i veckotidningsannonser. Det var främst nya 
sociala möten informanterna uppskattade ett synsätt som inte alls kom till 
lika starkt uttryck på de övriga arenorna. Synen på familjens betydelse för 
semesterlivet skilde sig också åt.  

De få tillfällen socialt umgänge togs upp i riksdagsdebatten (i utredningen 
togs det inte alls upp) var det familjen semesterfiraren förväntades umgås 
med. Det faktum att annan social samvaro inte uppmärksammades i nämn-
värd utsträckning där är nog till en del avhängigt av att det i den politiska 
debatten var relativt ovanligt med konkreta beskrivningar av vad man skulle 
göra på semestern. Sannolikt har det också att göra med att riksdagsledamö-
terna inte tydligt uppmärksammade att semestern kunde utgöra en kontrast 
till hela den övriga vardagen, inte bara arbetet. För informanterna hörde fa-
miljen vardagen till, och tillmättes därför inte så stor betydelse just för se-
mesterlivet. 
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I annonserna syntes potentiella möjligheter till nya möten, men de var säl-
lan explicit uttryckta. Exempelvis framställdes det som att semesterfiraren 
kunde vilja uppleva romantik på semestern och ibland framställdes flera 
personer i grupp i annonserna. Om det då handlade om nya bekantskaper 
eller inte är oklart. Möjligen var det en fördel att hålla framställningen öp-
pen. Då kunde en tänkbar läsare lägga in sin egen tolkning.  

Framförallt var veckotidningsannonserna tydligt styrda av ett mål-
gruppstänkande. Det var de grupper som betraktades som målgrupper som 
syntes i annonserna. Därmed fick familjen utrymme först i det sena 1950-
talets annonser, då målgruppsinriktningen breddats så pass mycket att även 
familjer sågs som relevanta att rikta sig till.  
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10. Avslutning 

Åter till avhandlingens syfte 
Fritids- och semesterrelaterad konsumtion växte under perioden. Som påpe-
kades i inledningskapitlet är avhandlingens syfte att bidra till en mer ingåen-
de förståelse av periodens semesterkonsumtion genom att en fördjupad ana-
lys av semesteruppfattningarna görs. Dessutom studeras det konkreta semes-
terfirandet och semesterlagstiftningens införande 1938. I det följande ska 
avhandlingens resultat gällande semesteruppfattningar sättas i relation till det 
konkreta semesterfirandet. Därefter specificeras resultaten gällande semes-
teruppfattningarna i relation till vad som sagts i tidigare forskning.  

Uppfattningarna främjade resandet 
År 1938 infördes den första semesterlagen i Sverige. Ett viktigt bidragande 
motiv var, visas det i avhandlingen, att man jämnade ut en klasskillnad. 
Framförallt arbetarinformanter drog nytta av lagen. Genom den fick de se-
mester i avsevärt högre utsträckning än tidigare. Osäkra arbetsförhållanden, 
som anställningar på deltid eller tillfälliga anställningar, kunde dock ändå 
innebära att de inte fick semester. Tjänstemannainformanterna hade redan 
minst två veckors semester då lagen infördes och påverkades därför inte av 
reformen.  

Semester brukar definieras som betald ledighet från arbetet. I avhandling-
en har en öppen definition av semester använts. Det informanterna själva 
uppfattade som semester har betraktats som semester. Vare sig lantbrukare, 
företagare eller hemarbetande hustrur omfattades av semesterlagstiftningen, 
eftersom de inte var anställda. Bland de informanter som var företagare var 
det ändå relativt vanligt att ta semester, då snarare definierat som ledighet 
från arbetet på egen bekostnad. Detsamma gäller hemarbetande hustrur, som 
både av sig själva och andra ansågs ha semester när maken hade det. Lant-
brukande informanter tog sällan ledigt, men det hände ändå någon enstaka 
gång, då även för dem på egen bekostnad. 

Redan vid inledningen av perioden var det vanligt bland informanterna att 
resa iväg på semestern. Det var mindre vanligt bland arbetare, särskilt bland 
arbetarkvinnor. I början av perioden stannade arbetarkvinnorna ofta hemma, 
men efter krigsåren reste de iväg mer. Sammantaget och sett över hela perio-
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den var det en majoritet av meddelarna som åkte iväg på sin semester, oav-
sett klass- och könstillhörighet.  

Många besökte släktingar. Ungefär en fjärdedel av alla semestrar medde-
larna berättar om utgjordes av släktbesök. Särskilt vanligt var det i början av 
perioden. Andra semesteralternativ var camping, fritidshus (egna, hyrda eller 
lånade), vandrarhem, pensionat samt semesterhem av olika slag. Yrkessam-
manslutningar kunde ha ett semesterhem för sina medlemmar. En annan typ 
av semesterhemsvistelse var husmoderssemestern. Genom denna kunde be-
hövande husmödrar utan egen kostnad vistas på ett semesterboende under en 
veckas tid. Främst lantbrukarhustrur, men även arbetarhustrur bland medde-
larna, utnyttjade den möjligheten.  

De flesta semesterresorna gick inom landet. Utrikesresor förekom, men 
tillhörde ovanligheterna. Kusterna och även fjällvärlden var välbesökta om-
råden. I övrigt varierade valet av resmål. Det var bland annat beroende av 
var informanterna hade sina släktingar samt vilka platser de läst om eller på 
annat sätt hört talas om. Generellt kan man ändå säga att det fanns en strävan 
att söka sig till landsbygden. Städer besöktes över dagen. Då var Stockholm 
ett välbesökt turistmål. Hela den undersökta perioden gjordes semesterresor 
med tåg, buss eller båt. Allra mest användes tåget. På 1930-talet och 1940-
talet var det också relativt vanligt att cykelsemestra. Under 1950-talet ersat-
tes cykelturismen av bilturism.  

Den starka reseinriktningen går tydligt att knyta till rådande uppfattning-
ar. Det var så gott som en självklarhet för informanterna att likställa semester 
med resa. Meddelarnas uppfattningar gällande relationen semester – arbete, 
liksom gällande natur, socialt umgänge och vila var alla sådana att de med 
lätthet lät sig översättas just till en önskan att resa iväg. Informanterna upp-
skattade att få uppleva en kontrast. De ville inte enbart uppleva en kontrast 
till sina arbeten, utan till hela sina vardagsliv. Denna uppfattning präglade 
övriga uppfattningar. Meddelarna ville göra nya bekantskaper, de ville vistas 
i naturmiljöer som fanns någon annanstans än hemmavid och de tyckte att de 
bäst vilade om de åkte bort från sin vanliga vardag. 

Med tanke på detta synsätt är det inte det minsta förvånande att så många 
meddelare reste iväg under semestern. Uppfattningen att semestern skulle 
utgöra en kontrast till vardagen var utbredd i informantgruppen. Den åter-
fanns både hos grupper som var anställda och hos grupper som inte var det, 
som lantbrukare, företagare och hemarbetande hustrur. På en mer detaljerad 
nivå och gällande konkreta uttryck fanns en viss variation gällande vilka 
uttryck uppfattningen tog sig, bland annat beroende på informanternas ar-
betsförhållanden och ekonomiska förutsättningar.  

I avhandlingen visas att uppfattningar som kom till uttryck i semesterut-
redning och riksdagsdebatt samt i veckotidningsannonser var lika dem in-
formanterna hade. I utredningen och i riksdagsdebatten relaterades semestern 
uttryckligen främst till arbetet, inte den övriga vardagen. Underförstått fram-
ställdes dock semestern som en kontrast till övrigt vardagsliv även där. Det 
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faktum att likheterna var så stora mellan olika arenor gör att det finns fog för 
att anta att de kan ha haft ett visst genomslag i samhället vid den här tiden.  

De rådande semesteruppfattningarna hade betydelse för informanternas 
ekonomiska beteende. En resa innebar nästan med nödvändighet att utgifter 
gjordes. Typiska semesterutgifter inkluderade färdmedel, boende, utrustning, 
souvenirer, mat, dryck samt nöjes- och upplevelsekonsumtion. Resan hade 
en generellt inköpsfrämjande effekt. De semesterfirande informanterna var 
till exempel mycket mer benägna att köpa nya kläder då de skulle resa bort 
på semestern än då de stannade hemma. Informanterna sparade ofta pengar 
inför semestern. Det innebar att de hade ett överskott att spendera.   

Det sociala önskemålet, att få göra nya bekantskaper och att få umgås 
med personer meddelaren inte umgicks med till vardags, utgjorde en driv-
kraft till inköp. Uppskattade res- och boendeformer, som sällskapsresor, 
camping, semesterhem, vandrarhem och boende på pensionat hade en tydlig 
social inriktning, vilket ser ut att ha varit ett bidragande skäl till att de val-
des. Semestrar då informanten träffade nya människor genererade mer inköp. 
Semestrar som framförallt tillbringades med familjen genererade färre inköp. 

Uppfattningarna i relation till tidigare forskningsresultat 

Relationen semester – arbete  
I inledningskapitlet togs flera möjliga relationer upp då det gäller semesterns 
betydelse i förhållande till arbetet. Semestern skulle kunna utgöra en kontrast 
till arbetet, som kompensation för ett tråkigt och slitsamt arbete. Semestern 
och arbetet skulle kunna vara lika varandra eller så kanske det inte fanns 
någon relation alls mellan semester och arbete. De var oberoende av var-
andra. Avhandlingen har visat att semestern av informanterna genomgående 
uppfattades stå i kontrast till arbetet. Det har dessutom blivit tydligt att se-
mestern inte bara uppfattades stå i kontrast till arbetet, utan till hela varda-
gen. Allt som hörde vardagen till, det vill säga både arbetet och vardagens 
fria tid på kvällar och helger, skulle semestern utgöra en kontrast till.  

Detta har inte i någon högre utsträckning uppmärksammats i tidigare 
forskning. Gällande exempelvis åtskillnaden mellan produktionssfär och 
icke-produktionssfär har semestern tillsammans med övrig fritid förutsatts 
höra till icke-produktionssfären. Semesteruppfattningarna har förutsatts vara 
lika andra uppfattningar inom samma sfär. Jag menar att det istället är mer 
relevant att beskriva semestern som en egen sorts tid. Det fanns tre olika 
sorters tid i människors liv, arbetstid, vardagsfritid och semester. Detsamma 
gällde rumsuppfattningarna. Det fanns tre separata platser, en för arbetet 
(arbetsplatsen), en för fritiden (hemmet) och en för semestern (vistelsen på 
annan plats).  
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Det faktum att det handlade om en kontrast innebar inte med nödvändig-
het att vardagen uppfattades som tråkig och slitsam. Semestern, så som den 
uppfattades av informanterna, fungerade snarare som ett tillfälligt avbrott i 
det liv de levde till vardags. Detta tillfälliga avbrott behövde inte alltid ha så 
stor betydelse för det övriga livet, och omvänt, sådant informanterna kanske 
värderade högt i sina vardagliga liv tillmättes inte alltid så stort värde under 
semestern.   

Samtidigt måste påpekas att semestern ändå fick sin betydelse just genom 
att relateras till den övriga vardagen. I inledningen nämndes bland annat de 
Grazia, som menade att fritiden inte är att betrakta som genuint fri tid så 
länge den står i relation till arbetet. Semestern uppfattades inte som en sepa-
rat sfär, helt fristående från de andra, utan den fick sin mening just genom att 
ställas i relation till övrig vardagstid.  

Naturkontakt 
Det hörde till att vistas i naturen på semestern. Naturen estetiserades och 
konsumerades på ett sådant sätt som beskrivits i tidigare forskning. Men 
naturens roll i semesterlivet var inte riktigt så stark som man med utgångs-
punkt i tidigare forskningsresultat kan få intryck av. Det fanns en mindre 
grupp informanter för vilka naturkontakten verkar ha haft stor betydelse på 
ett sätt som överensstämmer med de tidigare resultaten, men naturen som 
sådan tillmättes inte så stark betydelse av de flesta informanterna.  

Semesterns naturupplevelser verkar inte ha handlat så mycket om att få 
vistas i naturen som om att få uppleva en kontrast till vardagen. Därför var 
det främst naturupplevelser på annan plats som uppskattades. Att valet föll 
på en naturnära semester verkar då snarare ha bottnat i ekonomiska över-
väganden. Fjällvärlden samt natur utomlands intog dock en särställning i 
meddelarnas beskrivningar. Det var platser som innebar en kontrast till var-
dagen och dessutom handlade det om en typ av naturnära semestrar som, till 
skillnad mot övriga, tillmättes hög social och ekonomisk status.  

Familjeumgänge och andra sociala relationer 
Enligt tidigare forskning kan familjeumgänget förväntas ha tillmätts särskilt 
stor betydelse i semesterlivet. Så var det inte bland informanterna. Familjen 
uppfattades snarare vara en del av den vardagssfär som informanterna ville 
uppleva en kontrast till. Familjen var inte oviktig under semestern, men an-
nat socialt umgänge i form av nya möten och bekantskaper var särskilt upp-
skattat. Tidigare forskning har främst uppmärksammat gränser och åtskillna-
der när det gäller annat socialt umgänge än familjen. Sannolikt skiljer sig 
avhandlingens resultat från vad vi vet sedan tidigare beroende på att man i 
tidigare forskning inte fullt ut uppmärksammat den särställning semestern 
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hade, att semestern förväntades utgöra en kontrast gentemot hela vardagsli-
vet. 

Det fanns dock en gräns för hur långt bort från det vardagliga semestern 
fick nå, enligt informanterna, vilket också visas i avhandlingen. Det behöv-
des en gemensam nämnare av något slag för att de nya sociala mötena skulle 
uppstå. Det går också med utgångspunkt i meddelarnas beskrivningar att 
anta att mycket av umgänget höll sig inom rådande klassgränser, även om 
dessa gränser ibland också överskreds. Det var alltså inte en total kontrast 
som eftersträvades, men ändå en tydlig kontrast.   

Uppfattningen att semestern skulle innebära nya möten återfanns inte i ut-
redning eller riksdagsdebatt och endast i mindre grad i reklamen. Detta har 
konstaterats bero på att det i utredning och riksdagsdebatt fanns en otydlig-
het gällande semester i relation till övrig vardagsfritid. Indirekt kunde semes-
tern beskrivas som en kontrast till hela vardagslivet, men de direkta uttryck-
en handlade om semestern i relation till arbetet. Då uppmärksammades inte 
att familjen kunde vara en del av den vardag semesterfiraren ville uppleva 
kontrast till. Eftersom framställningarna i reklamen var målgruppsinriktade 
var det främst de målgrupper som annonserna riktade sig till, som syntes där. 

Vila 
Som det visades i inledningskapitlet finns undersökningar som tyder på att 
vila, kanske inte så förvånande, var uppskattat och eftersträvat under semes-
tern. Vila kunde dock, enligt annan forskning, uppfattas negativt, åtminstone 
bland folkbildare, myndigheter och andra aktörer i en offentlig debatt. Enligt 
dessa borde semestern vara aktiv, inte passiv. 

Bland informanterna uppfattades vila positivt, men utan att ges någon 
starkare betydelse. Framförallt, visar avhandlingen, ingick även uppfattning-
ar om vila i det bredare sammanhang önskemålet att få uppleva en kontrast 
gentemot vardagen utgjorde. Att man skulle vila på semestern togs för givet 
och vilan uppskattades som en företeelse bland flera, också mer aktiva syss-
lor. Vilan skulle uppnås genom att meddelaren gjorde annat än hen gjorde 
till vardags.  

Resa 
Att resa på semestern var mycket uppskattat. Det starka reseinriktningen 
fanns inte bara hos informanterna, utan syntes också i semesterutredning, 
lagstiftningsdebatt och i semesterrelaterade veckotidningsannonser. I alla 
dessa sammanhang beskrevs och framställdes semestern i hög utsträckning 
just som en resa. Även här spelade det större sammanhanget roll. Det var en 
kontrast gentemot vardagen som eftersträvades. Ett sätt att skapa denna kon-
trast var att resa iväg. Att turistresor gärna fick utgöra kontraster gentemot 
vardagslivet har uppmärksammats, men bara gällande en senare tidsperiod. 
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Det är också viktigt att uppmärksamma att informanternas uppskattning av 
kontrast inte enbart knöts till resor, utan även till hemmavistelser. Uppfatt-
ningen kan alltså inte sägas vara ett särdrag för just turism, utan gällde med-
delarnas hela semesterliv. 

Turismens reflexiva karaktär, att genom turism bättre förstå sin egen iden-
titet och vardag, har uppmärksammats. Ser man till de semesterfirande in-
formanternas turism var det inte däri dess starkaste betydelse låg. Inte heller 
låg betydelsen i ett sökande efter något mer äkta och naturligt, vilket också 
lyfts fram i forskningen. Istället skulle jag vilja understryka semesterns ka-
raktär av att fungera som en paus, ett avbrott i vardagslivet. Visst kunde det 
finnas ett reflexivt drag i de semesterfirande informanternas turism, sådana 
exempel har getts, men semestern hade ändå inte så stor betydelse för varda-
gens liv och villkor, visar avhandlingen.    

Forskare har diskuterat den eventuella betydelsen av reseskildringar och 
resebeskrivningar. Sådana har ansetts betydelsefulla framförallt för senare 
tids turism. Här kan konstaterats att de var viktiga även för den här tidens 
semesterresenärer. Det var inte ovanligt att informanterna inspirerades av 
och planerade sina resor utifrån artiklar i tidningar och guideböcker eller på 
basis av utsagor från människor de kände. Därmed kan också slutsatsen dras 
att, precis som gällande socialt umgänge, var det inte det helt okända som 
eftersträvades då meddelaren reste iväg, utan förhandskännedom ökade in-
tresset. 

Betydelsen av genus och klass 

Genus och arbete 
I avhandlingen har också en definition av arbete använts, något som möjlig-
gjort en tydligare analys bland annat av hur situationen såg ut för hustrur. 
Det har visats att olika typer av arbete, förvärvsarbete och arbete i hemmet, 
som hushållssysslor och omvårdnad av barn, fördes ihop i samma säck av 
informanterna. Allt detta ville de ha kontrast till under semestern.  

Därmed syns att kvinnor och män, oavsett arbetsförhållanden, hade rela-
tivt likartade uppfattningar då det gäller vad de önskade sig av semestern. 
Arbetsförhållanden och ekonomisk situation kunde dock ge olika förutsätt-
ningar att uppleva kontrast och vila, vilket i sin tur innebar att uppfattningar-
na gavs lite olika tyngdpunkt. Kvinnor i något större utsträckning än män 
uttryckte en uppskattning av att få uppleva annorlunda och märkvärdiga 
händelser, medan män i något större utsträckning uttryckte en direkt upp-
skattning av att få uppleva en kontrast gentemot vardagen. Detta har tolkats 
som ett resultat av att gränserna mellan arbetstid och ledig tid var mer otyd-
liga för hemarbetande hustrur, vilket innebar att semestern för dem också 
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kunde innebära att de fick utföra en del arbete på semestern. Kontrasten blev 
då inte lika genomgående för dem, men det var fortfarande möjligt att få 
uppleva annorlunda och märkvärdiga händelser. 

Klass och arbete 
Som påpekades i inledningen är kunskapen om vad semesterfirarna själva 
tyckte och tänkte liten. Detta gäller särskilt arbetarklassen, som utan över-
drift framstår som ganska så negligerad i tidigare forskning. I avhandlingen 
har visats att trots olika yrkesförhållanden var uppfattningarna relativt lika 
mellan informanterna. Hos tjänstemän, arbetare, lantbrukare och företagare, 
såväl kvinnor som män, fanns uppfattningen att semestern skulle utgöra en 
kontrast gentemot vardagen. Hur meddelarna rent konkret genomförde sina 
semestrar kunde däremot skilja sig något. Då spelade bland annat ekonomis-
ka resurser och arbetsförhållanden roll. 

I inledningen påpekades det inte gick någon skarp gräns mellan industria-
liserat samhälle och bondesamhälle och att många vid den här tiden var lant-
brukare. Att även använda en öppen definition av semester menar jag har 
varit fruktbart. Det har gett en mer heltäckande bild både av semesterupp-
fattningar och semestervillkor. Fenomenet semester hade, så som det uppfat-
tades, större spridning än den formella semesterrätten. Grupper som inte var 
anställda och inte hade formell semesterrätt tog ibland ändå ledigt och kalla-
de det semester. Samtidigt är det tydligt att möjligheterna att göra detta vari-
erade. Det var mindre vanligt bland lantbrukarna, då deras arbetsförhållan-
den med svårighet tillät att de tog ledigt. 

Avslutning 
När jag berättar om mitt avhandlingsämne för andra får jag ibland frågor 
som gäller jämförelser med nuet, var kanske semestern väldigt annorlunda 
förr jämfört med hur det ser ut nu? Då brukar jag, trots att jag inte alls är 
någon expert på nuet, utan bara har mina egna subjektiva upplevelser att utgå 
från, svara att, nej, det var inte så annorlunda då, tvärtom ganska likt. Folk 
ville ungefär samma saker då som nu. De ville resa iväg någonstans och 
träffa nya människor. De ville se och uppleva sådant de inte såg eller upp-
levde till vardags, som nu alltså. Men de gjorde det ibland på ett annat sätt. 
De tillgodosåg de här önskemålen inom de förutsättningar som fanns då, 
med utgångspunkt i vad som var ekonomiskt överkomligt och praktiskt möj-
ligt. Inga resor till Thailand, för att ta ett exempel, men kanske en inrikesresa 
till kusten. 

Ibland får jag också frågor om framtiden. Hur kommer framtidens semest-
rar se ut? Kommer det att gå snabbare? Kommer vi vilja ha mer variation 
eller vara mer aktiva? Sådana frågor har alltid varit svåra att besvara. Vem 
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kan säga något om framtiden? Ska jag utgå ifrån hur det sett ut svarar jag 
ändå: nej, vi kommer vilja ungefär samma saker som vi velat hittills. Vi 
kommer vilja uppleva en kontrast gentemot vardagen, inte bara arbetet, utan 
hela vardagen. Vi kommer därför vilja åka iväg någonstans, träffa nya män-
niskor och se och uppleva något nytt. Hur det rent konkret gestaltar sig, ja, 
det är mest en fråga om vad som är ekonomiskt och praktiskt genomförbart, 
där och då. Lätt, inte sant? 
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Summary 

1. Introduction  
The first Swedish Holiday with Pay Act was enacted in 1938. Now blue-
collar workers could enjoy paid vacations as most white-collar workers al-
ready had been doing. Consumption related to vacations had been growing 
during the 1930s, and it continued to grow at a significant speed when more 
people took vacations from 1938 and onwards.  

However, this consumption growth should not be taken for granted. Re-
search regarding other countries has highlighted that, at the same time as 
commercialized vacation consumption grew, there also existed organizations 
working for non-commercial vacations. Moreover, individual consumers 
were able to make other choices than to spend their money on vacations. In 
order to better understand vacation-related consumption, it is important to 
study the perceptions underpinning the choices that were made.  

This dissertation examines Swedish vacations during the period of 1938 
to 1959. It provides an in-depth analysis of perceptions about vacations in 
order to contribute to a more thorough understanding of vacation-related 
consumption during this time. Moreover, the dissertation analyzes the adop-
tion of the legislation mandating vacations in 1938. How people spent their 
vacations during the period is also examined.  

Most of the introductory chapter is devoted to a review and discussion of 
previous research. The discussion takes its starting point in ethnologist Orvar 
Löfgren’s study of the changing perceptions as a result of industrialization 
and the new distinctions made between production and non-production. 
Building on this study, and integrating other research findings, the analysis 
concludes with these operationalized questions: 
  

� How is the relationship between vacation and work described?  
� How is the experience with nature described?  
� How are interactions with family members and with other social re-

lations described?  
� How are relaxation and rest described?  
� How is the act of travelling described?  

 
Primarily, vacationers’ own perceptions are being analyzed, but ideas ex-
pressed in the Swedish Government Official Report and in the parliamentary 
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debate when the Holiday with Pay Act was adopted 1938, and representa-
tions in advertising related to vacations during the period also are discussed 
and analyzed. In this way, the understanding of vacationers’ views are com-
plemented and broadened and linked to broader perceptions in society at this 
time.  

Moreover, the dissertation examines the following questions: 
 

� What were the motives for the introduction of the Holiday with Pay 
Act of 1938?  

� Who were able to take vacations?  
� What did people do during their vacations?  

 
These questions need to be answered in order to fully understand the find-
ings about perceptions. Finally, gender and class are used as analytical cate-
gories throughout the dissertation. This can be summarized in the question: 
 

� What was the significance of gender and class regarding the above 
specified questions?  

2. Source material  
The principal source material analyzed in this dissertation is autobiograph-
ical recollections. These recollections consist of written replies to question-
naires sent out at the end of the 1970s and during the 1980s by the Nordic 
Museum Investigation of Cultural History. The museum asked the respond-
ents, who were ordinary people, to provide written answers about their own 
recollections about vacations experiences further back in time. All answers 
that can be traced to the correct time period and where it is possible to obtain 
information about the respondent’s employment and age at the time of the 
vacation are used. In total, 112 responses regarding 731 vacations during the 
years between 1938 and 1959 are analyzed. 

This material is particularly useful for acquiring knowledge of vacation-
ers’ own experiences and perceptions, which have received little attention in 
previous research. Such knowledge is difficult to acquire through other 
source materials. Moreover, it also provides a fairly detailed look at every-
day experiences. Since the material consists of subjective recollections by a 
relatively small group of people, the chapter also provides a comprehensive 
critical discussion about the source material. 

In addition to the autobiographical recollections, materials related to the 
introduction of the Holiday with Pay Act in 1938, mainly the Swedish Gov-
ernment Official Report and the parliamentary debate, are studied and ana-
lyzed. This material is used both to explore perceptions about vacations and 
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the motives for the enactment of the legislation. Representations of vacations 
in advertising in the magazines Husmodern and Lektyr are also studied. A 
total of 195 ads are analyzed from three cross sections of time: 1938–1940, 
1947–1949 and 1957–1959. 

3. Holiday with Pay Act of 1938  
The Social Democrats initiated the Holiday with Pay Act and pushed the 
legislation through parliament in 1938. The Communists were also in favor 
of paid vacations. The legislation improved the ability of those who be-
longed to the working class to take vacations. Among white-collar workers, 
it was already relatively common to be entitled to at least two weeks of paid 
vacation per year. The Conservatives and the Liberal Party opposed the re-
form, as they feared that it would result in large costs for businesses. The 
Peasant Party supported the legislation, but there were also those in the party 
who had reservations about the reform. 

In the parliamentary debate, many members noted that vacation entitle-
ments followed class lines and that there was a need for equalization be-
tween classes. Such equalization, in turn, would create a stronger sense of 
community and solidarity among the different social groups in the society. 
Members of different political parties highlighted this argument, even those 
who were opposed to the reform. The issue of equalization also is evident in 
the discussion about who would benefit from the reform and who would not. 
Despite the reform, some groups would still not get the opportunity to have 
paid vacations, a fact that was discussed at some length.  

Some previous research has suggested that the Holiday with Pay Act can 
be regarded as a compromise. According to this research, what the Social 
Democrats really wanted was a reduction in the amount of working hours 
per week. While such a reduction was viewed as too costly, vacation reform 
instead was introduced as a less-costly alternative. Based on what was said 
in the parliamentary debate, the dissertation shows that the motive for the 
Act had less to do with the amount of working hours than with the goal of 
equalizing class differences. 

4. Conditions for consumption  
Private consumption increased during the period. The increase in consump-
tion of travel and recreation was particularly strong. During the 1940s, the 
bicycle was a common means of transportation for those who wanted to 
travel on their vacation. When World War II restrictions, such as gasoline 
and rubber rationing, disappeared in the late 1940s, car ownership increased 
significantly. This increase continued throughout the 1950s. Trains, boats, 
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and buses were also possible means of transportation during the entire peri-
od. Regular air charter started in the second half of the 1950s. However, air 
travel remained at low levels, especially if compared with what would come 
later in the 1960s and onward. 

In addition to vacationing at home or visiting relatives, second homes, va-
cation rentals, tents, and boarding houses offered alternative accommoda-
tions. The number of second homes increased during the period, especially 
in the decades of the 1930s and 1950s. Camping sites grew, both in number 
and in size. They also became more organized and formalized, and began to 
offer a more comprehensive range of services. However, accommodation in 
boarding houses may have stagnated. The number of boarding houses cer-
tainly increased, but the number of employees at boarding houses decreased. 
Probably some rationalization occurred, but boarding houses may also have 
become less attractive and received fewer guests.  

Leisure, not the least vacation, attracted a lot of interest, especially in the 
1930s. This was visible in the acclaimed Leisure exhibition in 1936, which 
particularly highlighted vacations. Moreover, several organizations now 
focused on vacation. This applied to organizations with an older history, 
such as Svenska Turistföreningen, STF (Swedish Tourist Association), 
which to some extent changed direction because of the Holiday with Pay Act 
and began to target the new ranks of vacationers who emerged as a result of 
the legislation.  New organizations also emerged, such as Reso, which was 
started by the labor movement. Reso targeted the working class, with orga-
nized trips and boarding houses operated by the organization.  

Associations in which members of the same profession together owned 
vacation homes where members could spend their vacations were relatively 
widespread. Moreover, for housewives without vacation entitlements 
through work and without financial resources, there was Housewife Vaca-
tions, which was introduced thanks to energetic work by non-profit organiza-
tions. With the help of such organizations and, in time, state aid, housewives 
could enjoy a week’s free stay in vacation homes.  

5. Respondents on vacation 
The chapter examines the vacations of the respondents. The blue-collar re-
spondents now could enjoy paid vacations for the first time in their lives. 
They usually were entitled to two weeks of paid vacation under the new law. 
None of them had longer vacations. White-collar respondents had at least 
two weeks of paid vacation since before the legislation. Many of them even 
had longer vacations. More blue-collar respondents than white-collar re-
spondents did not qualify for paid vacations due to irregular working condi-
tions, such as temporary or part-time jobs.  
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Respondents who were farmers were not legally entitled to any paid vaca-
tion, but it still happened that they took time off. Ordinarily, this only hap-
pened at one or two occasions throughout their working lives. Likewise, 
respondents who were entrepreneurs were not entitled to any paid vacation. 
However, among entrepreneurs it was more common to take time off than 
among farmers, but the variation was large. There were entrepreneurs who 
took time off every year, while others had very little chance, if any, to take 
time off.  

Already at the beginning of the period, it was relatively common among 
respondents to travel somewhere during their vacation. An overwhelming 
majority of the vacations described by white-collar respondents involved a 
trip away from home. Blue-collar respondents, especially the women, were 
more likely to stay at home. Over time, this partially changed, and after 
World War II, blue-collar respondents, both women and men, travelled away 
from home during the majority of their vacations. Farmers and entrepreneurs 
always went away from home if they took time off.  

The vacation-related consumption described by the respondents can be 
categorized into six groups: (1) transportation, (2) accommodation, (3) 
equipment, (4) souvenirs, (5) food and beverages, and (6) experiences. 
Transportation and accommodation were the largest expenditures. It was 
relatively common to save money for vacations, so there was often an accu-
mulated surplus to use for purchases.  

Spending varied depending on the type of vacation. Stay-at-home vaca-
tions were the least expensive. Visiting relatives also was fairly inexpensive. 
Foreign trips stand out as the most exclusive and expensive form of vacation. 
In between, were various kinds of vacations within Sweden, such as camp-
ing, second homes, vacation rentals, vacation homes, and boarding houses. 
Most of the purchases were, in one way or another, travel related. The fur-
ther the trip went, the more extensive the purchases were.  

Trains and boats were important means of transportation throughout the 
period, with trains being the most common form of transportation for re-
spondents. Bicycling was common during the war, but in the 1950s it was 
almost entirely replaced by the car. During that decade, buses also became 
relatively frequently used. Air travel was rare. The relatively few respond-
ents who went abroad usually travelled by train, bus, or boat. 

It was mostly white-collar respondents and entrepreneurs who spent vaca-
tions in second homes. For blue-collar workers, this became a bit more 
common in the 1950s. Urban dwellers and middle-aged persons among all 
classes were more likely than others to stay in second homes. These were 
either owned or rented. Blue-collar respondents were more likely to rent than 
other groups. Accommodation in hotels, boarding houses, or rented rooms 
was particularly common among white-collar respondents. Camping was 
most common among farmers and entrepreneurs.  



  247 

An overwhelming majority of the respondents stayed in Sweden. Coastal 
areas were popular, especially the western coastline from Strömstad in the 
north to Falsterbo in the south. The islands of Gotland and Öland were also 
relatively popular, as well as the mountain regions and Dalarna. Generally, 
respondents spent their vacations in rural areas. Swimming and playing in 
the water were regular activities. City visits were also part of the vacations, 
but usually the respondent didn’t stay there for long. Cities were usually 
visited during the day. The most visited city was the capital, Stockholm.  

Visiting relatives was important. Although there was a slight decrease 
over time, such visits remained significant throughout the period. Visits to 
relatives account for about a quarter of all of the vacations discussed by the 
respondents. It was most common among farmers and entrepreneurs to visit 
relatives, while it was least common among blue-collar respondents.  

Trips abroad were rare. Some respondents travelled abroad already at the 
beginning of the period, but the borders were closed during World War II, 
and it was not possible to go abroad again until the latter half of the 1940s. 
More respondents than previously travelled abroad in the 1950s, but foreign 
travel still remained rare. More white-collar workers than other groups went 
abroad. Also, white-collar workers went farther away. Trips outside of the 
Nordic countries were rare exceptions among blue-collar workers, farmers, 
and entrepreneurs. Moreover, most persons traveling to other countries had 
reached a certain age by the time they went abroad.  

6. What respondents enjoyed and their views on nature 
and relaxation  
Generally, the respondents’ descriptions of their vacations were highly posi-
tive, to such an extent that one can assume that this positiveness was a sig-
nificant factor in how the vacations were viewed. Initially, the chapter pro-
vides a quantitative overview of which factors the respondents described 
positively for most vacations. This quantitative analysis shows that what 
respondents appreciated most was to travel. Other appreciated factors were 
social interactions with non-family members; to experience a contrast to 
work and everyday life; nature experiences; relaxation and rest; to experi-
ence remarkable events; and tourist attractions and sightseeing. 

The perceptions about nature among the respondents both confirm and 
differ from the perceptions highlighted in other research. The dissertation 
shows that respondents appreciated to be in natural surroundings. To spend 
time in nature was seen as an important and integral part of vacationing. Sun, 
swimming, and spending time outdoors were expected. In particular, the 
respondents appreciated beautiful vistas and landscapes, easygoing recrea-
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tion in natural surroundings, and, not the least, to experience a different na-
ture than they otherwise experienced. 

With respect to the perception of nature as esthetically pleasing vistas and 
landscapes and as a recreational oasis the findings coincide and confirm 
previous research. With respect to the idea that nature was perceived to rep-
resent a more authentic life, in contrast to modern life and production, the 
dissertation’s qualitative analysis shows that a more nuanced understanding 
is needed.  

Nature-oriented vacations often served as a best-possible option, but were 
not necessarily the most desirable choice. Such vacations were less costly. 
Moreover, nature seems to have been taken for granted. Nature-oriented 
vacations, according to respondents, ideally would involve a trip somewhere. 
The respondents did not primarily pursue nature’s authenticity or naturalness 
when they chose outdoor vacations. Of course, all respondents did not per-
ceive nature in the same way. A smaller group of respondents did regard 
nature as the antithesis to modern life and something they perceived that 
they were in need of to counter their modern, everyday lives.  

Respondents appreciated the opportunity to relax and rest during their va-
cations. Previous research has highlighted a negative and admonishing atti-
tude to relaxation and rest in public debate. The extent to which the respond-
ents shared this morally charged and more negative view is not entirely 
clear. The fact that respondents emphasized activity as a means to relax 
could indicate that they did. However, they give no clear expressions of such 
negative views. Instead their emphasis on relaxation and rest through activity 
probably should be interpreted as genuine appreciation of experiencing vari-
ation and contrast to everyday life, and not as an expression of a negative 
view toward relaxation and rest.  

Men more often than women expressed appreciation of relaxation and 
rest. This is not because men appreciated it more, but rather, the dissertation 
shows, because their situation was such that they had more opportunities to 
experience relaxation and rest during vacations. Women more often experi-
enced a situation in which work, in the form of housework and childcare, 
remained during vacations. Thus, they were less able to express an apprecia-
tion of relaxation and rest during their vacations simply because they experi-
enced less of it.  

7. Nils and other respondents on the meaning of social 
interactions 
Previous research has highlighted a move towards family life at the expense 
of other social interactions and contacts during vacations in the period. The 
dissertation instead shows that social interactions with non-family members 
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were important for vacationers. Relationships related to work, family life, or 
other areas that belonged to everyday life was considered less important for 
respondents, both for women and men, who instead primarily appreciated 
the opportunity to meet new people and make new acquaintances during 
vacations.  

Especially young adult respondents (ages 15–30 years) expressed appre-
ciation of new social interactions, but other groups also greatly appreciated 
such interactions. Vacationers wanted to spend time with people they did not 
meet in everyday life. However, those new acquaintances should not be to-
tally alien. Some form of common denominator, such as language, nationali-
ty, and/or simply the fact that they also were on vacation formed a sense of 
commonality and served as social icebreakers. Respondents sometimes so-
cialized with the local population, although such socializing was less com-
mon. Social interactions with foreign local residents were limited. 

The family was important for the choice of what to do during a vacation. 
Respondents often spent time with their family on vacations, but the signifi-
cance of the family was not only positive. The needs and requests of differ-
ent family members could mean that the respondent was unable to spend the 
vacation in the way that she or he would have preferred. With respect to 
relatives, there was a clear distinction between those relatives who the re-
spondents saw on a regular basis and those relatives who they seldom met. 
The latter category was perceived in the same positive manner as new ac-
quaintances, while the former category was associated with everyday life 
and therefore not appreciated in the same way.  

The importance of meeting new people and making new acquaintances 
had an economic impact. Usually, this desire to meet new people and make 
new acquaintances required that the respondent travelled elsewhere. Several 
modes of travel and accommodation, such as package holidays, camping, 
vacation homes, hostels, and boarding houses, entailed a promise of new 
meetings and positive social interactions, which was a reason they were cho-
sen. Travelling, in turn, spurred purchases. A desire to spend time with fami-
ly did not spur purchases to the same extent.  

8. Lilly and other respondents about travels and on 
contrast 
Regarding the relationship between vacation and work, the study shows that 
the question cannot be limited to this simple dichotomy. The question must 
be extended to include all of the everyday time, not only time spent at work. 
Vacations were expected to contrast with both work and everyday life out-
side of work, including regular leisure time. Vacation was a break from the 
respondent’s ordinary life, and, as a consequence, it did not always have 
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much effect on the respondent’s everyday life. Moreover, the fact that the 
vacation was perceived as a special, unique time with its own characteristics 
in contrast to both work and everyday leisure meant that the division be-
tween production and leisure became further disintegrated.  

Appreciation of contrast to everyday life could take many forms. Re-
spondents appreciated not having to get up early in the morning or eating 
better than in everyday life. They appreciated being in different environ-
ments and meeting new people. Respondents also appreciated escaping so-
cial distinctions. Moreover, they wanted to vary their vacations over time. 
There was a desire to see and do different things during different vacations. 
This in turn generated more purchases than would have been the case if the 
vacations had stayed similar from year to year. 

The respondents considered travelling to be important. A trip somewhere 
was an ideal way to experience contrast to everyday life. It almost automati-
cally meant that respondents escaped their usual lives.  The importance of 
travelling also meant that there were clear incentives to spend money. A 
strong driving force was the desire to see and experience new places. Prior 
knowledge of a sight created an even stronger interest among the respond-
ents to experience it and to see it with their own eyes. Trips abroad made a 
particularly strong impression.  

These perceptions applied to both women and men, but for women 
boundaries between vacation and work were often less clear-cut. Therefore, 
women’s and men’s perceptions of contrast differed slightly from each other. 
To a somewhat higher degree, women expressed that they appreciated expe-
riencing extraordinary and special events, while men to a somewhat higher 
degree expressed that they appreciated to experience a contrast to everyday 
life.  

As already mentioned, farmers rarely took vacations during this time. 
They had no formal entitlement to paid vacation and the nature of their 
work, as well as their economic circumstances, meant that they had less op-
portunity to take time off. But when they did, farmers appreciated experienc-
ing a contrast to everyday life in a similar manner to others. In order to do 
this, it was basically a mandatory prerequisite to go away somewhere. If they 
stayed at home, they were in the midst of both work and daily life. This often 
applied to entrepreneurs to. 

9. Representations of vacations in the political debate 
and in advertising  
On a general level, there are similarities between the perceptions of the re-
spondents and the views expressed in the political arena, as well as in repre-
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sentations in vacation-related advertising. This suggests that respondents’ 
perceptions reflected broader underpinnings. 

Both the Government Official Report and the parliamentary debate in 
connection with the enactment of the Holiday with Pay Act in 1938 stated 
that modern work was so demanding that workers needed a longer period of 
rest and recreation. The views on relaxation and rest were positive. The abil-
ity to go away somewhere was also a recurring theme. Both the report and 
the debate also highlighted the ability to experience nature and outdoor ac-
tivities. Preferably, the worker would venture out into the countryside and 
stay there during the vacation.   

Advertisements in the magazines Husmodern and Lektyr displayed a 
strong focus on aspects already mentioned, such as outdoor stays in close 
contact with nature, relaxation and rest, the importance of experiencing con-
trast to everyday life, and the significance of travelling. In the advertise-
ments, there was an even stronger emphasis on sun, sand, and sea. Beaches 
were commonly featured. To a great extent there were different types of 
positive representations of relaxation and rest. The activities vacationers 
displayed in the ads involved light physical activities and relaxation. The 
light physical activities were not contradictory to relaxation and rest. They 
displayed a playful sensibility rather than being arduous or industrious. 

The main difference between respondents’ perceptions and representa-
tions depicted in the political arena and in the advertisements concerns social 
interactions. The strong emphasis on social interactions and meeting new 
people expressed by respondents were not reflected. Spending time with 
family was mentioned only once in the parliamentary debate and not at all in 
the Government Official Report. Other social interactions were never men-
tioned.  

This is likely, in part, due to the fact that neither the investigators nor 
members of parliament fully understood the significance people placed on 
experiencing a contrast to their entire everyday lives during vacations, not 
just to work. Implied, there certainly was an understanding that vacation 
represented a contrast to both work and everyday leisure, as exemplified by 
the emphasis on travel. Nevertheless, the political focus primarily was on the 
distinction between vacation and work.  

The social representations in the advertisements were characterized by a 
focus on target groups. Over time, more and more groups came to be consid-
ered feasible targets for vacation advertising. Thus, there was a broadening 
of what groups were visible and portrayed as vacationers. At the beginning 
of the period, ads almost exclusively displayed young women and men out 
on their own, but by the end of the 1950s, the ads also included families. By 
then, the gender polarization was stronger. This can be understood both as a 
result of a change in ideals, where the 1950s came to stand for a more polar-
ized view with distinct roles for women and men, and as a result of the de-
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scribed inclusion of new target groups, which meant that the vacation-related 
advertising now aimed at, for example, housewives. 

10. Conclusion  
The dissertation shows that even at the beginning of the period, it was rela-
tively common to travel somewhere during the vacation. This was no coinci-
dence. It reflected a strong desire to experience a contrast to everyday life, 
both to work and other everyday activities. The desire for contrast was very 
prominent, and it was reflected, in one form or another, in most of the per-
ceptions and views about vacation. Even if this desire could be achieved if 
one stayed at home, travel represented an almost ideal way to experience 
such contrast and escape from everyday life.   

This desire for contrast had economic significance. The amount of money 
respondents spent during their vacation varied, but travelling somewhere 
generally was more costly than staying at home. Consequently, the desire to 
experience a contrast to everyday life caused the respondents to spend more 
money than they otherwise would have. Moreover, it was not just a matter of 
spending what was required for the trip to happen, other types of purchases 
were larger as well. Respondents were prepared to spend money and intend-
ed to do so when they travelled. Thus, travel had an amplifying effect on 
vacation-related consumption.  

The dissertation shows that the findings concerning the relationship be-
tween vacation and work; the experience of nature; interactions with family 
members and with other social relations; relaxation and rest; and the act of 
traveling all can be attributed to the overall findings that vacation should 
constitute a contrast to everyday life, and that this desire for contrast easiest 
was met if one travelled away from home. Nature, for instance, was more 
interesting if it was located somewhere else, relaxation and rest were best 
achieved if the respondent went away and did something different than she 
or he ordinary did, and meeting new people was prioritized during vacations 
over time spent with family.  

Gender and class are used as analytical categories throughout the study. 
Generally, overall perceptions were similar among the various classes, but 
these desires could take different forms depending on working conditions 
and economic circumstances. Similarly, women and men shared the same 
desire to experience a contrast to daily life. However, this wish sometimes 
manifested itself differently, because of different working conditions and 
demands of everyday life.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Nm 203 Semestern, frågelistsvar om semester 
 
De frågelistsvar som analyseras i studien för att beskriva semestrar och upp-
fattningar om semestrar är de där informanten berättar om åtminstone en 
semester under åren 1938–1959 och för vilken det går att fastställa informan-
tens ålder, sysselsättning och kön. Totalt handlar det om 112 frågelistsvar 
vari det berättas om 731 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. 

 
Se även bilaga 4, där en mer detaljerad förteckning ges. 
  



  254 

Bilaga 2. 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, var-
dagskvällar, 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. Dess-
förinnan hade dock många arbetare avtalsvägen uppnått några dagars ledig-
het medan ämbets- och tjänstemän kunde ha flera veckor. Ännu finns det 
dock grupper i vårt samhälle som inte omfattas av semesterlagen, lantbruka-
re 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 familjeför-
hållanden, 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 fritidsstu-
ga, rest utomlands o s v. Att berätta om alla sina semestrar kan bli för omfat-
tande, 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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Fortsättning bilaga 2. 
 
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 val-

de 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, spa-
rade du under året. 

 e. Berätta om hur du tillbringade semesterdagarna, om olika sysselsätt-
ningar. 

 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. Be-
rätta 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 3. Klassindelning 
I kapitel 2 beskrivs grunderna för indelningen. Här följer en lista över infor-
manternas sysselsättningar i bokstavsordning samt till vilken klass de sorte-
rats. Vid flera tillfällen hade skilda informanter samma yrken. Antalet yrken 
som anges här är därför färre än antalet informanter. Så är det trots att några 
informanter istället redovisar att de haft flera yrken under perioden. 
 
Sysselsättning Klass 
Affärsbiträde Tjänstemän 
Allt-i-allo, lanthandel Arbetare 
Anläggningsarbetare Arbetare 
Apotekstekniker Tjänstemän 
Arbetare på fabrik/  Arbetare 
 industri  
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  Tjänstemän 
 kommission  
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 

Sysselsättning Klass  
Fältchef,  Tjänstemän 
 marknadsundersökningar  
Föreståndare Tjänstemän 
Företagare Lantbrukare 

och företagare 
Förskollärare vid  Tjänstemän 
 barnsjukhus  
Försäkringstjänsteman Tjänstemän 
Försäljningschef Tjänstemän 
Gruvarbetare Arbetare 
Hemsömmerska Arbetare 
Industriarbetare Arbetare 
Ingenjör Tjänstemän 
Jordbrukare Lantbrukare 

och företagare 
Journalist Tjänstemän 
Kartritare Tjänstemän 
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 
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Fortsättning bilaga 3. 
 
Sysselsättning Klass 
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,  Arbetare 
 anställd  
Rektor Tjänstemän 
Sekreterare Tjänstemän 
Servitris Arbetare 
Sjuksköterska Tjänstemän 
Sjukvårdsbiträde Arbetare 
Skifferoljearbetare Arbetare 
Skogsarbetare Arbetare 
Skribent för tidning Tjänstemän 
 
 
 

Sysselsättning Klass 
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 4. Frågelistsvar, detaljerad förteckning 
Här redovisas alla frågelistsvar som använts i avhandlingen, både de som 
beskriver semestrar under perioden och de som beskriver tillfällen då infor-
manten inte fick semester. Svaren är fördelade efter informantens klasstillhö-
righet vid det aktuella tillfället samt ifall det handlar om en semester eller en 
icke-semester (ett år då informanten inte hade semester). Notera att ifall en 
meddelare bytt klasstillhörighet under perioden eller berättar om både tillfäl-
len då hen hade semester respektive inte hade det kommer samma svar (KU-
nr) återfinnas i flera av grupperna här nedanför, men gällande olika år. 
 
Informanter i tjänstemannagruppen som berättar om semester och vilka år 
det gällde: KU-nr 7029:1938–1959; 7032:1946; 7036:1939; 7048:1955, 
1957 och 1959; 7049:1948 och 1953–1959; 7072:1938–1941 och 1943–
1951; 7083:1938–1939 och 1941–1942; 7090:1939; 7101:1940, 1946 och 
1955; 7107:1950; 7111:1956–1957; 7112:1950; 7125:1938–1939; 
7126:1947 och 1951; 7127:1938–1939, 1951–1952, 1954–1955 och 1957–
1958; 7134:1954–1956; 7140:1950; 7154:1943; 7158:1938–1943; 
7160:1943–1944, 1946–1959; 7179:1946, 1948–1959; 7190:1938–1939, 
1943–1945, 1947 och 1954; 7213:1938–1939, 1954–1955 och 1958; 
7216:1938; 7218:1956–1957 och 1959; 7228:1939, 1945–1955, 1957 och 
1959; 7236:1938–1956; 7242:1951–1958; 7247:1938–1946, 1948–1954 och 
1956–1959; 7295:1943–1946; 7410:1948; 7457:1958; 7581:1951 och 1953; 
7604:1957; 7606:1956–1959; 7607:1942 och 1957–1959; 7613:1940, 1956–
1957; 7667:1947; 7676:1943–1950 och 1952–1953; 7679:1959; 7685:1940–
1943, 1946 och 1948; 7892:1947–1951; 7930:1942–1959; 7949:1947–1949, 
1953, 1955 och 1958–1959; 8012:1938–1945; 8015:1946; 8713:1940–1945, 
1954–1955 och 1959; 8735:1948–1955 och 1957–1959; 8918:1953–1958; 
8954:1938–1945, 1948–1959; 9068:1940 och 1945–1959; 9135:1942, 1950 
och 1952; 9282:1946–1947; 9701:1939–1940, 1942–1943 och 1952–1959; 
9728:1939–1949; 10145:1953–1959; 10173:1955–1959; 10250:1938–1939, 
1941–1944 och 1953–1955; 10258:1943; 10378:1938 och 1940–1945; 
10393:1954; 10399:1938–1952; 11058:1938–1939, 1941–1959, Nm 203, 
NMA. 
 
De tjänstemannainformanter som uppger att de inte hade semester och vilka 
år det gällde är KU-nr 7023:1938–1959; 7127:1940–1950; 7190:1940–1942; 
7247:1947, 1955; 7892:1943–1946; 8009:1942–1945; 9068:1938–1944; 
9256:1938, 1942–1943; 10145:1950–1952, Nm 203, NMA. 
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Fortsättning bilaga 4. 
 
De arbetare som berättar om semestrar och vilka år det gällde är KU-nr 
7034:1945–1959; 7035:1941; 7040:1944–1949; 7041:1950–1952 och 1957; 
7043:1938–1959; 7048:1939; 7049:1938–1947; 7060:1953 och 1955; 
7062:1945 och 1950–1951; 7068:1952; 7092:1956–1959; 7097:1947–1959; 
7113:1947–1950, 1953 och 1958; 7116:1938–1942; 7138:1939–1944; 
7189:1938, 1950–1951, 1953 och 1957; 7192:1954; 7294:1938 och 1941; 
7295:1938–1942; 7323:1938–1959; 7451:1950; 7590:1945–1946 och 1954–
1959; 7602:1938–1946; 7604:1939–1948; 7668:1938–1959; 7902:1945–
1946; 7930:1938–1941; 8074:1952–1959; 8157:1951; 8511:1945; 
8986:1951–1959; 9021:1947, 1949, 1952, 1954 och 1956–1959; 
10978:1946–1949 och 1953, Nm 203, NMA. 
 
De arbetare som inte fick semester och de år det gällde: KU-nr 7048:1938; 
7051:1938–1959; 7060:1938–1952; 7075:1938–1958; 7092:1953–1955; 
7113:1938–1939; 7115:1938–1946; 7138:1938; 7590:1947–1953; 
7686:1942–1945; 7902:1938–1944 och 1947; 9256:1939–1941 samt 
10145:1947, Nm 203, NMA. 
 
De lantbrukare och företagare som berättar att de fick semester och de år det 
gällde är: KU-nr 7022:1959; 7040:1939–1943 och 1950–1959; 7042:1952 
och 1956; 7044:1938; 7047:1953; 7054:1948; 7056:1943; 7077:1955; 
7094:1948; 7114:1952; 7121:1939 och 1956; 7136:1946; 7137:1944 och 
1953; 7143:1953; 7146:1956; 7211:1943 och 1955; 7242:1939; 7246:1954; 
7545:1956; 7602:1957–1959; 7667:1938–1943; 7676:1938–1939; 
7679:1944 och 1950; 7991:1939–1944, 1949 och 1954; 8011:1947; 
8735:1941; 8977:1946–1947 och 1958; 9342:1938–1950; 10250:1947–1952; 
10258:1938–1942, Nm 203, NMA. 
 
De lantbrukare och egenföretagare som berättar att de inte fick semester och 
vilka år detta gällde är: KU-nr: 7022:1938–1958; 7034:1938–1944; 
7039:1939–1959; 7042:1938–1951, 1954–1955 och 1958–1959; 7044:1939–
1959; 7081:1938–1959; 7092:1938–1952; 7102:1938–1959; 7114:1938–
1951; 7121:1938; 7128:1938–1959; 7136:1938–1945; 7143:1952 och 1954; 
7144:1938–1959; 7146:1938–1955; 7211:1938–1942, 1944–1954 och 1956–
1959; 7242:1938 och 1940–1950; 7246:1938–1953 och 1955–1959; 
7679:1943, 1945–1949 och 1951–1958; 7686:1938–1941; 7727:1958–1959; 
7751:1938–1959; 7902:1948–1959; 8011:1938–1946 och 1948–1959; 
8019:1950–1959; 8972:1938–1959; 8977:1938–1945, 1948–1957 och 1959; 
9256:1944–1959; 10978:1938–1945, Nm 203, NMA. 
 



  260 

Bilaga 5. Annonser, detaljerad källförteckning 
Förteckning över tidning, år, nummer och sida där de 195 annonser som 
används i avhandlingen återfinns. 
 
Tidning  År  Nr  Sida 
Husmodern 1938 21 2 
Husmodern 1938 21 10 
Husmodern 1938 21 58 
Husmodern 1938 21 59 
Husmodern 1938 21 31 + 49 
Husmodern 1938 22 6 
Husmodern 1938 22 53 
Husmodern 1938 22 55 
Husmodern 1938 22 66 
Husmodern 1938 22 66 
Husmodern 1938 22 30 + 49 
Husmodern 1938 23 8 
Husmodern 1938 23 46 
Husmodern 1938 23 64 
Husmodern 1938 23 64 
Husmodern 1938 24 9 
Husmodern 1938 24 47 
Husmodern 1938 24 60 
Husmodern 1938 24 62 
Husmodern 1938 25 5 
Husmodern 1938 25 41 
Husmodern 1938 26 47 
Husmodern 1938 26 47 
Husmodern 1938 26 48 
Husmodern 1938 27 54 
Husmodern 1938 27 54 
Husmodern 1938 27 58 
Husmodern 1938 28 36 
Husmodern 1938 29 26 
Husmodern 1938 30 9 
Husmodern 1938 30 59 
Husmodern 1939 21 12 
Husmodern 1939 21 50 
Husmodern 1939 21 67 
Husmodern 1939 21 68 
Husmodern 1939 22 14 
Husmodern 1939 22 61 
Husmodern 1939 22 61 
Husmodern 1939 22 46 + 50 
Husmodern 1939 23 11 
Husmodern 1939 23 14 
Husmodern 1939 23 61 
Husmodern 1939 23 63 
Husmodern 1939 24 10 
Husmodern 1939 24 53 
Husmodern 1939 25 56 

Tidning  År  Nr  Sida 
Husmodern 1939 26 10 
Husmodern 1939 26 52 
Husmodern 1939 26 55 
Husmodern 1939 27 10 
Husmodern 1939 27 29 
Husmodern 1939 27 52 
Husmodern 1939 27 55 
Husmodern 1939 28 4 
Husmodern 1939 28 54 
Husmodern 1939 30 8 
Husmodern 1940 21 52 
Husmodern 1940 22 53 
Husmodern 1940 22 56 
Husmodern 1940 23 59 
Husmodern 1940 24 53 
Husmodern 1940 24 53 
Husmodern 1940 24 54 
Husmodern 1940 24 57 
Husmodern 1940 24 60 
Husmodern 1940 25 4 
Husmodern 1940 25 47 
Husmodern 1940 25 52 
Husmodern 1940 25 57 
Husmodern 1940 26 53 
Husmodern 1940 29 3 
Husmodern 1940 30 51 
Husmodern 1947 21 64 
Husmodern 1947 22 5 
Husmodern 1947 22 51 
Husmodern 1947 22 51 
Husmodern 1947 23 51 
Husmodern 1947 23 58 
Husmodern 1947 24 39 
Husmodern 1947 24 43 
Husmodern 1947 26 4 
Husmodern 1947 26 6 
Husmodern 1947 26 36 
Husmodern 1947 26 36 
Husmodern 1947 26 36 
Husmodern 1947 26 36 
Husmodern 1947 26 41 
Husmodern 1947 29 7 
Husmodern 1947 29 50 
Husmodern 1947 30 6 
Husmodern 1948 21 44 
Husmodern 1948 21 50 
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Fortsättning bilaga 5. 
 
Tidning  År  Nr  Sida 
Husmodern 1948 25 42 
Husmodern 1948 25 43 
Husmodern 1948 26 35 
Husmodern 1948 27 35 
Husmodern 1948 28 28 
Husmodern 1948 28 36 
Husmodern 1948 29 37 
Husmodern 1948 30 25 
Husmodern 1948 30 39 
Husmodern 1949 24 41 
Husmodern 1949 28 35 
Husmodern 1949 30 5 
Husmodern 1957 22 2 
Husmodern 1957 22 12 
Husmodern 1957 23 25 
Husmodern 1957 23 67 
Husmodern 1957 24 58 
Husmodern 1957 25 12 
Husmodern 1957 25 23 
Husmodern 1957 25 62 
Husmodern 1957 26 15 
Husmodern 1957 27 68 
Husmodern 1957 28 15 
Husmodern 1957 28 16 
Husmodern 1957 28 65 
Husmodern 1957 29 7 
Husmodern 1957 30 4 
Husmodern 1958 23 2 
Husmodern 1958 23 39 
Husmodern 1958 23 66 
Husmodern 1958 27 2 
Husmodern 1958 27 16 
Husmodern 1958 28 51 
Husmodern 1958 30 2 
Husmodern 1959 23 47 
Husmodern 1959 23 57 
Husmodern 1959 24 55 
Husmodern 1959 24 63 
Husmodern 1959 25 2 
Husmodern 1959 25 51 
Husmodern 1959 25 55 
Husmodern 1959 26 9 
Husmodern 1959 26 56 
Husmodern 1959 27 49 
Husmodern 1959 28 47 
Husmodern 1959 29 11 
Husmodern 1959 29 61 
Lektyr 1938 22 26 
Lektyr 1938 22 30 
Lektyr 1939 21 31 
Lektyr 1939 22 26 
Lektyr 1939 23 24 

 
 
Tidning  År  Nr  Sida 
Lektyr 1939 23 29 
Lektyr 1939 26 11 
Lektyr 1939 27 26 
Lektyr 1940 28 25 
Lektyr 1940 29 24 
Lektyr 1947 22 24 
Lektyr 1947 22 27 
Lektyr 1947 25 22 
Lektyr 1947 26 20 
Lektyr 1947 26 21 
Lektyr 1947 27 20 
Lektyr 1947 28 20 
Lektyr 1947 29 20 
Lektyr 1948 24 22 
Lektyr 1948 24 23 
Lektyr 1948 25 23 
Lektyr 1948 26 23 
Lektyr 1948 28 23 
Lektyr 1948 30 23 
Lektyr 1949 21 23 
Lektyr 1949 24 23 
Lektyr 1949 25 30 
Lektyr 1949 27 30 
Lektyr 1949 29 30 
Lektyr 1957 22 27 
Lektyr 1957 22 40 
Lektyr 1957 24 31 
Lektyr 1958 21 30–31 
Lektyr 1958 22 33 
Lektyr 1958 22 34 
Lektyr 1958 22 40 
Lektyr 1958 23 28 
Lektyr 1958 23 30–31 
Lektyr 1958 24 27 
Lektyr 1958 24 34 
Lektyr 1958 25 37 
Lektyr 1958 25 30–31 
Lektyr 1958 26 28 
Lektyr 1958 27 30 
Lektyr 1958 27 38 
Lektyr 1958 27 40 
Lektyr 1958 28 29 
Lektyr 1958 28 33 
Lektyr 1958 28 38 
Lektyr 1958 29 28 
Lektyr 1959 21 40 
Lektyr 1959 22 27 
Lektyr 1959 23 33 
Lektyr 1959 23 40 
Lektyr 1959 24 28 
Lektyr 1959 28 35 
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Bilaga 6. Reso 
Redovisningen i Reso:s verksamhetsberättelser var inte konsistent över åren. 
Vad som räknades in i en viss kategori kunde variera. Vid vissa tillfällen 
gavs ungefärliga siffror, vid andra exakta och ibland saknades uppgifter. I 
följande sammanställning (tabell B.6.1) har ambitionen varit att konstruera 
enhetliga sifferserier, vilket inneburit att jag ibland lagt till och ibland tagit 
bort från kategorierna. Då uppgifter saknats eller varit ofullständiga har det 
ibland varit möjligt att komplettera med uppgifter i senare verksamhetsberät-
telser, eller som funnits på annan plats i verksamhetsberättelserna.  

Antalet medlemmar redovisas inte för alla år i verksamhetsberättelserna. 
Notera att man inte behövde vara medlem i föreningen för att åka med på 
resor eller vistas på anläggningarna. Medlemskapet gällde fritidsverksamhet 
i lokala klubbar. Till anläggningarna räknas både egna samt arrenderade, 
inklusive Visby, som i verksamhetsberättelserna redovisas på annan plats än 
övriga anläggningar. För anläggningarna Finnhamn och Grinda saknas upp-
gifter för 1954–1956. Det är osäkert ifall det beror på brister i redovisningen 
eller speglar ett verkligt uppehåll i verksamheten. De två anläggningarna var 
dock små och beläggningen där har därför ingen större inverkan på det totala 
antalet övernattningar.  

Antalet övernattningar i samband med husmoderssemestrar är i tabellen 
medräknade i antalet övernattningar på anläggningarna. Övernattningar i 
samband med flyktingverksamhet och kursverksamhet har, då detta varit 
möjligt, räknats bort. I verksamhetsberättelserna räknades dessa ibland, men 
inte alltid, in i antalet övernattningar. Bygdesemestern redovisas ofullstän-
digt i verksamhetsberättelserna Uppgiften för 1952 är ungefärlig och för 
1953–1954 saknas uppgift helt. 
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Tabell B.6.1. Antal medlemmar i Reso, antal anläggningar samt antal övernattning-
ar, 1938–1959 

År 
Antal 
medlemmar 

Andel av 
befolkningen 

Antal an-
läggningar 

Antal övernatt-
ningar på 
anläggningarna 

Bygdesemestern, 
antal övernatt-
ningar 

1940 – – 3 21 447 – 

1941 – – 4 34 841 – 

1942 – – 5 44 569 – 

1943 14 264 0,22 % 6 55 930 – 

1944 16 991 0,26 % 6 68 515 – 

1945 21 574 0,32 % 11 100 885 – 

1946 33 474 0,49 % 12 139 566 – 

1947 33 501 0,49 % 11 157 246 – 

1948 32 570 0,47 % 12 168 142 – 

1949 33 653 0,48 % 13 170 130 – 

1950 35 951 0,51 % 16 185 628 – 

1951 40 098 0,56 % 16 188 607 – 

1952 – – 17 184 769 23 200 

1953 – – 16 177 480 – 

1954 – – 13 158 340 – 

1955 – – 13 170 166 134 590 

1956 54 683 0,75 % 14 172 947 167 376 

1957 64 040 0,87 % 15 172 017 237 783 

1958 69 752 0,94 % 15 173 082 273 463 

1959 76 363 1,02 % 16 177 226 282 220 
Genomsnitt 
1940–1959 40 532 0,57 % 12 124 054 186 439 

Källa: Verksamhetsberättelse 1940, s. 5, 1942, s. 4, 1943, s. 5–6, 1944, s. 6–7, 1945, 
s. 6–7, 1946, s. 8–10, 1947, s. 5, 1948, s. 5–6, 1949, s. 7 och s. 12, 1950, s. 9 och 
s. 15–16, 1951, s. 10–11 och s. 16, 1952, s. 10–13, 1953, s. 14, 1954, s. 11, 1955, 
s. 12 och s. 15, 1956, s. 9–11, 1957, s. 11–13, 1958, s. 11–13 och 1959, s. 11–12, 
RR, ARAB. Uppgift om befolkningens storlek i slutet av året har tagits från Historisk 
statistik för Sverige. Del 1, s. 47–48, tabell 4. 
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Bilaga 7. STF  
Tabell B.7.1. Antal medlemmar i STF, antal anläggningar samt antal övernattning-
ar 1938–1959 

År 
Antal med-
lemmar 

Andel av be-
folkningen 

Antal anlägg-
ningar 

Antal övernatt-
ningar 

1938 169 423 2,7 % 365 259 346 
1939 181 323 2,9 % 324 265 615 
1940 172 880 2,7 % 337 168 185 
1941 181 460 2,8 % 362 263 451 
1942 173 045 2,7 % 355 239 122 
1943 170 022 2,6 % 353 249 468 
1944 170 541 2,6 % 356 260 939 
1945 172 941 2,6 % 347 269 702 
1946 175 696 2,6 % 389 299 438 
1947 168 558 2,5 % 397 328 698 
1948 170 616 2,5 % 392 326 150 
1949 168 026 2,4 % 391 385 748 
1950 165 214 2,3 % 392 381 733 
1951 167 651 2,4 % 388 385 313 
1952 181 831 2,5 % 349 424 888 
1953 192 361 2,7 % 345 421 682 
1954 206 829 2,9 % 334 485 749 
1955 214 477 2,9 % 334 470 367 
1956 208 439 2,8 % 339 505 485 
1957 201 123 2,7 % 276 479 423 
1958 200 215 2,7 % 287 470 405 
1959 198 340 2,7 % 280 491 321 
Genomsnitt 
1938–1959 174 618 2,6 % 350 356 010 

Anmärkningar: Anläggningarna utgörs av vandrarhem, turiststationer, fjällstugor, 
fjällkåtor, raststugor, sommar- och semesterhem. F.o.m. år 1952 är fjällkåtorna inte 
medräknade i antalet anläggningar. Åren före uppgick de till 38 stycken. För år 
1957 ingår endast vandrarhem och raststugor i antalet anläggningar. F.o.m. år 
1958 är inte fjällstugorna medräknade. Åren före uppgick de till runt 43 stycken. I 
antalet övernattningar är semester- och sommarhemmen endast medräknade för år 
1939–1940, ej övriga år. Källa: Svenska turistföreningens årsskrift 1939, s. 359–
375; 1940, s. 382–389; 1941, s. 381–389; 1942, s. 377–391; 1943, s. 373–391; 
1944, s. 367–383; 1945, s. 369–383; 1946, s. 381–395; 1947, s. 367–383; 1948, s. 
377–393; 1949, s. 358–375; 1950, s. 354–371; 1951, s. 334–343; 1952, s. 312–326; 
1953, s. 301–313; 1954, s. 304–317; 1955, s. 311–321; 1956, s. 311–321; 1957, s. 
311–321; 1958, s. 310; 1959, s. 309–311; 1960, s. 300–303. Uppgift över befolk-
ningens storlek 31 december varje år har hämtats från Historisk statistik för Sveri-
ge. Del 1, s. 47–48, tabell 4.  



  265 

Bilaga 8. Semesterhem och semesterhemsföreningar 
i NAD 
I de följande två tabellerna visas semesterhem och semesterhemsföreningar, 
som förtecknas i Nationella arkivdatabasen (NAD) och där verksamhetstid 
ges.1 Jag har inte gått in och tittat i de enskilda arkiven, utan enbart använt 
uppgifter som ges direkt i databasen, exempelvis i de arkivbeskrivningar sin 
finns där. Förteckningen kan ses som exempel, men är inte på något sätt 
heltäckande. De semesterhem som syns i NAD utgör en liten del av alla se-
mesterhem som funnits. Förekomst i NAD bygger på att ett kvarlämnat arkiv 
finns och dessutom på att den som förvarar arkivet själv informerar NAD om 
det. 

Relativt ofta startades en ekonomisk förening (anges som ekonomisk fö-
rening eller U P A) för driften av semesterhemmet. Det är föreningens verk-
samhetstid som avses, inte arkivets tidsomfång. Ibland drevs hemmet i en 
annan förenings regi, exempelvis av en fackklubb eller en politisk kvinno-
klubb. Då ges tidpunkt för när klubbens arbete för semesterhem inleddes 
respektive avslutades. När sådana uppgifter saknas ges istället tidpunkt för 
inköp eller invigning av hemmet respektive tidpunkt för avyttring. För flera 
föreningar/semesterhem saknas slutår. Det kan ändå vara så att verksamhe-
ten avslutats. För en del av dessa uppges också i arkivbeskrivningen att verk-
samheten är avslutad, men utan att slutår ges. 

Hemmen har i de följande två tabellerna delats in i husmoderssemester-
hem respektive yrkessammanslutningars hem. Alla socialdemokratiska kvin-
noklubbars hem har antagits vara husmoderssemesterhem, vare sig detta 
nämnts i arkivbeskrivningen eller inte, eftersom kvinnoklubbarna var mycket 
aktiva i att starta och driva husmoderssemesterhem och ingen uppgift finns 
om att de drivit andra typer av semesterhem.  

Tidigare fanns NAD på CD-skiva. För konvertering till webben har det 
krävts att den som förvarar arkivet meddelar NAD att konvertering önskas. 
En stor majoritet av alla listade verksamheter återfinns i nu aktuell webbver-
sion av NAD. Ett mindre antal uppgifter, inklusive några fördjupande upp-
gifter ur arkivbeskrivningar, härrör från en tidigare sökning i NAD:s CD-
version från 1998. Eftersom inget talar för att de tidigare uppgifterna varit 
felaktiga, utan bortfallet sannolikt beror på att konvertering bara gjorts delvis 
eller inte alls, har tidigare uppgifter använts.  

 
Tabellerna ges på följande uppslag.  

                                                      
1 I databasen återfanns en förening vars verksamhetstid bara löpte över ett–två år, utan att 
semesterhem inköptes. Den har inte räknats med i redovisningen. 
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Tabell B.8.1. Husmoderssemesterhem och deras verksamhetstid 
 
Förening/semesterhem Verksamhetstid 
Arbetarekvinnornas semesterhemsförening Sommarro. 1937–1975 
Arbetarkvinnornas semesterhem (Solvik, Sveriges socialdemokratiska 

kvinnoförbund, Falkenbergs kvinnoklubb). 
1937– 

Bohusläns arbetarekvinnors semesterhemsförening Solgläntan.  1930–1986 
Borås socialdemokratiska kvinnoförening (sommarhemmet Solliden). 1935– 
Föreningen husmödrarnas vilo- och semesterhem i Södermanland 1936–1967 
Föreningen husmödrarnas vilo- och semesterhem Ädelfors kungsgård i 

Jönköpings län 
1943–1975 

Föreningen kvinnornas semesterhem i Gotlands län (Björkhaga semester-
hem i Sanda). 

1946– 
 

Föreningen kvinnornas semesterhem Vadtorp i Gävleborgs län. 1936–1981 
Föreningen semesterhem för arbetarekvinnor i Halland. 1938–1981 
Föreningen semesterhem för arbetarkvinnor i Skåne. 1935– 
Föreningen semesterhem för kvinnor (semesterhemmet Skogslyckan.) 1935–1967 
Föreningen semestervila åt Ångermanlands husmödrar (även: Semester-

hemsföreningen Solebo, Ångermanlands socialdemokratiska kvinnodi-
strikt). 

1937–1971 

Halmstads socialdemokratiska kvinnoklubb. (Klubben startade ett semes-
terhem 1936.) 

1936– 

Husmödrarnas semesterhem (förening i Västeråstrakten) 1931– 
Kvinnornas semesterhemsförening, Genvalla (även: socialdemokratiska 

kvinnodistriktets semesterhem, Genvalla, Jämtlands läns socialdemokra-
tiska kvinnoklubbar). 

1936–1972 

Kvinnornas semesterhemsförening i Skaraborgs län (semesterhemmet 
Sjöhagen). 

1938–1972 

Medelpads socialdemokratiska kvinnors semesterhemsförening, Hörnings-
holm. 

1945–1980 

Runnvika arbetarkvinnors semesterhem. 1934–1968 
S-kvinnor i Alingsås (semesterhemmet Pressebo). 1938– 
Semesterhemmet Köjagården (ångermanländska avdelningen av Svenska 

landsbygdens kvinnoförbund). 
1946–1968 

Timrå kvinnoklubbars semesterhemsförening. 1949–1980 
Värmlands landsbygdskvinnors semesterhem (Edsgatans semesterhem). 1944– 
Västerbottens läns arbetarekvinnors semesterhemsförening 1947–1975 
Örebro läns arbetarekvinnors semesterhemsförening. (Sorterar under Öre-

bro läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, semesterhemsföreningen.)  
1937–1969 

Anmärkning: semesterhemmets namn ges i kursiv. Källa: NAD, tillgänglig online: 
https://sok.riksarkivet.se/nad sökord: semesterhem [2017-01-21] samt NAD, 
1998, tillgänglig på cd-rom, sökord: semesterhem. 
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Fortsättning bilaga 8. Semesterhemsföreningar 

Tabell B.8.2. Yrkessammanslutningars semesterhem och deras verksamhetstid 
 
Förening/semesterhem Verksamhetstid 
AB Värnamo gummifabriks arbetares semesterhems stiftelse.  1943– 
Bergsöe arbetares semesterhem i Magnarp. 1961–1992 
Borlänge byggnadsförening ”semesterhem” (Handelsanställdas förbund). 1928– 
Borås stadsanställdas semesterhemsförening.  1948–1987 
Byggnadsföreningen Svanens semesterhem (Bryggeriarbetarnas semester-

hemsförening). 
1945–1972 

Föreningen Landsverks arbetares semesterhem. 1943– 
Kinnaströms och Rydals arbetares semesterhemsförening (Marbogården). 1945– 
Landskrona kommunalarbetares semesterhem Norreborg, Ven. 1949– 
Nyköpings handelsanställdas semesterhemsförening. 1937– 
Posttjänstemännens förening (Tällbergsgårdens semesterhemsverksamhet. 

Förening bildas tillsammans med Generalpoststyrelsen.) 
1951– 

Semesterhems ekonomiska förening Uppsala trafikbolags personal. 1949– 
Semesterhemstiftelsen Skagersbrunn. (Avdelningar inom Svenska metall-

industriarbetareförbundet, Degerfors och Munkfors.) 
1943–1975 

Sundsvalls kommunalarbetares samorganisation. (Ett semesterhem vid sjön 
Marmen i Tuna.) 

1944– 

Svenska järnvägsmännens semesterhemsförening. 1948– 
Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 21. AB Gasgenerators 

sjuk- och semesterhemskassa (Örebro). 
–1950 

Svenska textilarbetarförbundet stiftelsen semesterhem Malmö. 1942– 
Svenska typografarbetares förbund avdelning 81, Uddevalla (hemmet 

Stången. Typografklubben bildade en fond till ett semesterhem 1932.) 
1932– 

Svenska typografförbundet avdelning 24, Härnösand (även Härnösands 
typografklubb. Semesterhemsfond inrättades 1918. Torp i Solumshamn.) 

1918– 

Svenska typografförbundet avdelning 69. 1934– 
Svenska typografförbundet avdelning 73, Sundsvall (tomt vid Tallmo i 

Fläsian). 
1928–1948 

Tulltjänstemännens semesterhemskommitté (förvaltade och förmedlade 
uthyrning av semesterlägenheter i husen Tyludden, Kämpinge, Höllviks-
näs, Joesjö-Strimasund, Näsfjällen m.fl. Kommittén upphörde år 1989, 
men en semesterhems- och stipendiestiftelse fortsatte delvis.) 

1958– 

Typografernas semesterhemsförening i Värmland. 1920–1928 
Örebro typografers semesterhemsförening. 1932– 
Öresundsvarvets arbetares semesterhem. 1939–1984 

Anmärkning: semesterhemmets namn ges i kursiv. Källa: NAD, tillgänglig online: 
https://sok.riksarkivet.se/nad sökord: semesterhem [2017-01-21] samt NAD, 
1998, tillgänglig på cd-rom, sökord: semesterhem. 
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Bilaga 9. Produkter i annonserna 
Tabell B.9.1. Produkter och produktgrupper i semesterrelaterade annonser i Husmo-
dern och Lektyr, valda år 

Produkt 1938–1940 1947–1949 1957–1959 Summa 

Apparater, totalt 3 0 8 11 

– Kamera, film 2 0 0 2 

– Kikare och filmkameror 0 0 4 4 

– Radio 1 0 3 4 

– Rakapparat 0 0 1 1 

Boende, totalt 27 12 7 46 

– Pensionat, kurorter och hotell 21 11 1 33 

– Tält, ibland med campingtillbehör 4 0 4 8 

– Kurs förlagd på pensionat 0 0 2 2 

– Stugor till uthyrning 2 1 0 3 

Böcker och tidningar, totalt 8 0 1 9 

– Böcker 3 0 1 4 

– Veckotidning 5 0 0 5 

Fordon m.m., totalt 2 8 4 14 

– Bilar 2 0 0 2 

– Bilservicestation 0 0 1 1 

– Båtbyggsatser 0 3 0 3 

– Båtmotorer 0 0 2 2 

– Cyklar 0 5 0 5 

– Mopeder 0 0 1 1 

Kläder, skor & resväskor, totalt 4 2 0 6 

– Kläder 1 0 0 1 

– Tyg att sy kläder av 1 0 0 1 

– Skor 2 0 0 2 

– Resväskor 0 2 0 2 
 
Tabellen fortsätter på nästa sida  
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Fortsättning tabell B.9.1. 
Produkt 1938–40 1947–49 1957–59 Summa 

Köksprodukter, totalt 0 0 11 11 

– Hushållsfolie 0 0 3 3 

– Hushållspapper, servetter 0 0 3 3 
– Plastprodukter till köket: hink, hyllor, baljor, 
taburetter etc.  0 0 2 2 

– Sopstativ med soppåsar 0 0 3 3 

Livsmedel, totalt  0 3 11 14 

– Färskningsmedel 0 1 0 1 

– Konserver 0 0 8 8 

– Övriga livsmedel  0 2 3 5 

Medel, totalt 9 21 9 39 

– Laxativ 0 0 8 8 

– Medel mot insektsstyng, solsveda etc. 2 1 1 4 

– Medel mot magbesvär, halsbränna etc. 7 19 0 26 

– Myggmedel 0 1 0 1 

Resor, totalt 22 4 9 35 

– Båtresa, inrikes 6 3 0 9 

– Rundresa med flera färdmedel, inrikes 3 0 0 3 

– Sällskapsresa (buss, tåg eller flyg) utrikes 13 1 9 23 

Skönhetsprodukter, totalt 5 0 1 6 

– Hudkrämer, sololjor, puder, brunkräm 4 0 1 5 

– Solreflektor 1 0 0 1 

Övrigt, totalt 2 1 1 4 

– Säkerhetsbadbälte för barn 0 1 0 1 

– Brevpapper 1 0 0 1 

– Fiskeredskap 0 0 1 1 

– Premieobligationer 1 0 0 1 

Totalt, alla annonser 82 51 62 195 

Källa: Husmodern, 21–30/1938, 21–30/1939, 21–30/1940, 21–30/1947, 21–
30/1948, 21–30/1949, 21–30/1957, 21–30/1958 och 21–30/1959 samt Lektyr, 21–
30/1938, 21–30/1939, 21–30/1940, 21–30/1947, 21–30/1948, 21–30/1949, 21–
30/1957, 21–30/1958 och 21–30/1959. 
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Bilaga 10. Värderade upplevelser 
För varje semester informanterna berättar om har jag noterat ifall informan-
ten uttrycker någon värderande kommentar. Ambitionen har varit att få med 
i princip alla värdeomdömen som ges i svaren. Undantaget utgörs av enstaka 
omdömen som endast återfunnits i ett svar eller två svar. Jag har noterat vär-
derande kommentarer både när de knyts till beskrivna semesterupplevelser 
och när meddelarna berättar om vilka förhoppningar och önskemål de hade 
inför sina semestrar.  

Det handlar med två undantag om en positiv värdering av upplevelserna. I 
två fall finns en mer negativ värdering. Det gäller informanter som uttrycker 
att de inte vill tillbringa sin semester på en badort eller enbart sola och bada 
på semestern (i tabellen ”ej badort”) samt informanter som beskriver att de 
var ointresserade av något (”ointresse”). Notera att upplevelserna inte är 
varandra uteslutande. Flera upplevelser kan beskrivas på ett värderande sätt 
gällande en och samma semester och i ett och samma frågelistsvar. 
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Tabell B.10.1. Upplevelser till vilka informanterna knyter ett värdeomdöme, 1938–
1959 

Upplevelse 
Antal 
semestrar 

Resa 199 
Social samvaro med andra än familjen 166 
Kontrast till arbete och vardag 134 
Naturupplevelse 125 
Avkoppling och vila 113 
Märkvärdiga och speciella händelser 103 
Sevärdhet och sightseeing 100 
Upplevelse av något vackert 85 
Minnesvärd upplevelse 83 
Enkelhet 74 
Sol och/eller bad 73 
Mat o dryck 71 
Ej badort 68 
Upplevelser 67 
Familjesamvaro 62 
Fint väder 58 
Identitet 57 
Strapatser, äventyr, mod 45 
Förväntningar, drömmar, planering 42 
Slippa matlagning, hushållsarbete, föräldraansvar 41 
Frihet 40 
Kunskap, förståelse, insikt 35 
Rekreation, utevistelse, fysisk aktivitet 31 
Naturlighet 29 
Kultur 21 
Kärlek, romantik, attraktion 21 
Meningsfullhet 17 
Hemkomst 8 
Modernitet 7 
Ointresse 4 
Språk 3 
Totalt antal semestrar 731 

Källa: Frågelista Nm 203, NMA. 
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Källor och litteratur 

Källor 

 

Otryckt 

Statliga arkiv 

Riksarkivet (RA) 
Statsrådsprotokoll över socialärenden 5/6 1936, § 56, Socialdepartementet. 

Privata arkiv 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) 
Reso riksorganisation (RR), verksamhetsberättelser (VB) 1937–1959. 

Centrum för Näringslivshistoria (CfN) 
AGA:s centralarkiv, Direktionskorrespondens Gunnar Dalén 
 Skrivelse från rev. Arne Burgé till dir. Gunnar Dalén 28 september 1950, Se-

mesterhem, semesterbidrag o.d. vid andra industrikoncerner. 

Nordiska museets arkiv (NMA) 
Kulturhistoriska undersökningen (KU) 
 Frågelista Nm 203, Semestern. (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. 

Tidningsstatistik AB, Sollentuna  
Upplageredovisning: populärpress. 
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Tryckt 

Offentligt tryck 
Betänkande med förslag till lag om arbetarsemester. 1920 

Statens offentliga utredningar (SOU) 
1925:34. Betänkande med förslag till reviderad lag om arbetarskydd.  
1935:18. Betänkande med förslag till lag om arbetsavtal (Kommittén angående 

privatanställda). 
1937:49. Betänkande med förslag till lag om semester.  
1938:45. Betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m.m. 
1939:15. Betänkande med förslag till lag om reglering av anställnings- och arbets-

förhållandena inom det husliga arbetet. 
1940:12. Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsre-

servat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning. 
1942:19. Betänkande med utredning och förslag angående semester för husmödrar. 
1951:49. Turisttrafiken från utlandet. Betänkande avgivet av 1948 års utredning 

angående turisttrafiken från utlandet. 

Riksdagstryck (RT) 
Motioner, första kammaren (FK): 1917:92, 1937:184, 1938:346, 1938:349, 

1938:350, 1938:351, 1938:352, 1938:353 och 1938:354, 
– andra kammaren (AK): 1917:309, 1930:260, 1932:61, 1934:285, 1935:338, 

1937:6, 1937:388, 1938:485, 1938:487, 1938:490, 1938:491, 1938:496, 
1938:497, 1938:501, 1938:502, 1938:504, 1938:505, 1938:506, 1938:507, 
1938:508, 1938:509 och 1938:510. 

Propositioner: 1931:40, 1937:45, 1937:56 och 1938:286. 
Protokoll, första kammaren (FK): 1917:43, 1930:22, 1932:14, 1934:10, 1935:8, 

1937:10, 1937:16, 1938:41, 1938:42 och 1938:43.  
– andra kammaren (AK): 1917:53, 1930:23, 1932:19, 1934:10, 1935:11, 1937:9, 

1937:16, 1938:29, 1938:42 och 1938:44. 
Register till riksdagens protokoll med bihang 1931–1940, I, Personregister. 
Skrivelser: 1931:238 och 1937:20. 
Utskottsutlåtanden: Andra lagutskottets utlåtande 1937:14 samt Andra lagutskottets 

utlåtande 1938:58. 

Svensk författningssamling (SFS) 
1912:206. Lag om arbetarskydd. 
1938:287. Lag om semester. 
1941:559. Lag angående ändrad lydelse av 4§ lagen den 17 juni 1938 (nr 287) om 

semester. 
1941:560. Lag om semester för viss militär tjänstgöringstid m.m. 
1941:561. Kung. Maj:ts kungörelse med tillämpningsföreskrifter för lagen den 28 

juni 1941 (nr 560) om semester för viss militär tjänstgöringstid m.m. 
1942:119. Lag angående ändrad lydelse av 4§ lagen den 17 juni 1938 (nr 287) om 

semester. 
1945:420. Lag om semester. 
1946:232. Kungörelse angående husmoderssemesternämnder. 
1946:233. Kungörelse angående statsbidrag till driften av semesterhem för husmöd-

rar m.m. 
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1946:234. Kungörelse angående avgiftsfria resor för barn och husmödrar m.fl. 
1946:336. Lag angående ändring i lagen den 29 juni 1945 (nr 420) om semester. 
1946:337. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med särskilt pressande 

eller hälsofarligt arbete. 
1951:303. Lag angående ändring i lagen den 29 juni 1945 (nr 420) om semester. 
1951:304. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete. 
1954:661. Lag angående ändrad lydelse av 7 och 12§§ lagen den 29 juni 1945 

(nr 420) om semester. 
1956:374. Lag angående ändrad lydelse av 2 och 12§§ lagen den 29 juni 1945 

(nr 420) om semester. 
1956:375. Lag angående ändrad lydelse av 3§ lagen den 25 maj 1951 (nr 304) om 

förlängd semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete. 
1963:114. Lag om semester. 

Sveriges officiella statistik (SOS) 
1931 års företagsräkning verkställd av Kommerskollegium. 1935. (Statistiska med-

delanden, band 4:10).  
1951 års företagsräkning. 1955. 
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 den 31 december 1940. III. Folkmängden efter yrke. 
Folkräkningen den 31 december 1950. VI. Totala räkningen. Folkmängden efter 

yrke, hushåll, utrikes födda och utlänningar. 
Folkräkningen den 1 november 1960. IX. Näringsgren, yrke, pendling, hushåll och 

utbildning i hela riket, länsvis m.m. 
Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning, 1969. 1720–1967. Stockholm 1969 

(andra upplagan). 
Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller. 1960.  
Statistisk årsbok för Sverige. 1941, 1955, 1957, 1960 och 1961.  
Särskilda folkräkningen 1935/36. Del V.  
Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangbranschen 

1929/30.  
Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda. 

1938. 

Tidningar och tidningsartiklar 
Husmodern, 21–30/1938, 21–30/1939, 21–30/1940, 21–30/1947, 21–30/1948, 21–

30/1949, 21–30/1957, 21–30/1958 och 21–30/1959. 
Lektyr, 21–30/1938, 21–30/1939, 21–30/1940, 21–30/1947, 21–30/1948, 21–

30/1949, 21–30/1957, 21–30/1958 och 21–30/1959. 
”Monark 35 år, dess chef 60 år”, Varbergsposten 3 april 1943. 

Övriga tryckta källor 
Campingboken, 1956. Stockholm: Riksorganisationernas campingkommitté.  
Campingboken 1957–58. Stockholm: Riksorganisationernas campingkommitté. 
Hotell & pensionat i Sverige, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953 och 1956. Stockholm: 

Svenska turistföreningen.  
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Supplement till Campingboken, 1959. Stockholm: Riksorganisationernas camping-
kommitté.  

Tolv dagars semester. Handbok för reselivet i Sverige. Sammanställd av Svenska 
turistföreningen genom Lisa Stenberger, 1939. Stockholm: Kooperativa förbun-
dets bokförlag. 

Vilo- och kurorter i Sverige, 1938. (Svenska turistföreningens vägvisare). Stock-
holm: Svenska turistföreningen. 
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