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Vad är det som lockar människorna att välja campinglivet? Hur kan man välja denna 

minimalistiska form av levande, när man kan vara hemma i bekvämligheten och ha det skönt 

istället? Min studie är ett försök att ta reda på vad det är som gör att campinglivet är så 

speciellt. Vad är det som ligger bakom det ökade intresset? Varför väljer människan denna 

livsstil i en allt globalare värld? 

 

Jag har genom deltagande observation kombinerat med kvalitativa intervjuer genomfört min 

studie. Jag har även använt mig av minnesarbete på grund av att jag har 20 års erfarenhet av 

campingplatsen som arbetsplats. Jag har plockat och lyft fram episoder och minnen som jag 

anser vara relevanta för studien. Genom främst Asplunds teori om den sociala responsiviteten, 

Baumans teori om vagabonder och turister samt Giddens teori om det ökade globala samhället 

har jag undersökt om empirin överensstämmer med teorin. Detta tycker jag mig ha funnit stöd 

för. 

 

Den genomsnittlige camparen är en villaägare med lön enligt genomsnittet. Många 

återkommer år efter år till samma lilla täppa. Camparen väljer denna form för att det i första 

hand är tryggt, campingplatsens struktur och den sociala kontrollen av varandra bidrar till att 

skapa trygghet. Min studie har visat att man gör ett livsstilsval när man väljer campingen. Det 

är för enkelheten, och den sociala interaktionen, i vilken kan man delta när och hur mycket 

man vill. Det är frivilligt och kravlöst. Camparen är omgiven av människor som delar samma 

intresse, man är lika varandra, men man tillåts ändå att vara så olik som man är. 
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Förord 
 
Jag skulle vilja tacka alla mina campinggäster, som utan att ha varit medvetna om det spelat 

en avgörande roll för min studie. Utan deras medverkan hade detta arbete aldrig kunnat bli av. 

Jag vill även tacka min handledare José Pacheco för hans värdefulla synpunkter, samt den 

frist han gav mig för att genomföra min studie under sommaren 2007. 

 
Tack till er alla ! 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har campingturismen fortsatt att växa i Sverige. 2006 blev ett rekordår 

för campingen i Sverige. 70,2 procent av gästnätterna tillbringas i husvagn, 7.6 procent i 

husbil och 12 procent i stuga. Året blev det bästa i svensk campinghistoria. (www.scr.se)  

 

På  Dagens Industris hemsida (di.se) kunde man 070402 läsa att husvagnsregistreringarna 

ökat med 12.5 % i februari 2007. Registrering av husbilar ökade med 5 %. 

 

Under våren 2006 genomförde Turismens Utredningsinstitut en undersökning som syftade till 

att mäta attityd och intresse för camping och intresse för att köpa/hyra mobilt boende. Man 

ville även kartlägga gruppen campare utifrån demografi, beteende och behov.  Demografiskt 

visade det sig att det är mestadels småstadsmänniskor som campar. Endast 8 % av dem som 

campar bor i storstadsregioner. De aktiva camparna är främst par i 40-års åldern och 

barnfamiljer som bor i villa/radhus. (85 %) De utgörs främst av medelinkomsttagare. 

Campare semestrar oftast inom Sverige. Camping anses fortfarande vara ett billigt sätt att 

semestra, man kommer nära naturen och det innebär frihet och samtidigt ges möjlighet att 

semestra socialt. Bland camparna är husvagn den vanligaste boendeformen och de flesta äger 

sin egen husvagn. (Turismens Utredningsinstitut) 

 

Blom och Nilsson (2005) skriver att historiskt sett har människans ökade frihet och 

förbättrade ekonomi inneburit att turismen ökat snabbt de senaste decennierna. Konkurrensen 

om turisterna hårdnar och turistnäringens företrädare försöker överträffa varandra i 

information till presumtiva turister. De försöker övertyga om att just deras produkt är unik. 

Hälso och Spa resor är idag populärt vilket har syftet att koppla av och rekreera sig. Turismen 

är en av de största näringarna i världen och således mycket viktig för många länders 

ekonomier. Turism innebär någon form av förflyttning, från hemorten till en eller flera 

besöksorter och hem igen, turism innebär även att detta besök är tidsbegränsat. (ibid:s6) 

 

Redan under Antiken kan vi börja tala om en begynnande turism. Antikens greker reste 

framför allt för att medverka i eller för att besöka idrottsevenemang eller till religiösa 

festivaler. Turismen ökade sedan under följande tidsepoker och under 1800-talet genomgick 

samhället stora förändringar som påverkade turismen. Industrialiseringen kom och 

medelklassen växte fram. ”Rekreation vid havet” tänkandet började expandera tack vare att 
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det skedde en revolution inom transportväsendet, både genom ångbåtar och genom järnvägen 

(ibid: s44) samt genom att ”vanligt folk” hade möjlighet att resa. Badorter som Strömstad, 

Lysekil, Sär och Varberg växte fram. Under 1900-talet fortsatte den samhällsutveckling som 

tog fart under senare delen av 1800-talet. Rörligheten ökade ytterligare pga. den sociala 

utveckling som innebar mer fritid och mer pengar över till människorna. 1938 kom lagen om 

två veckors semester. Cykel och tält var det som först gällde för många av de människor som 

skulle på sin första semester. I Köpingsvik blev den oorganiserade campingen efter hand ett 

problem, då markägarna var rädda om sina beteshagar. Problemet var också att det inte fanns 

tillräckligt med toaletter och dricksbrunnar.  I slutet av 1940-talet organiserade markägare sig 

genom att upprätta campingplatser med torrdass, brunnar och renhållning och efter det 

etablerades den ena campingplatsen efter den andra utmed västkusten. (ibid:s54) 

 

Om man för ett ögonblick antar det psykologiska perspektivet, skriver författarna Blom och 

Nilsson (2005) att det gäller för alla som arbetar inom turistnäringen att urskilja vilka behov 

som finns och försöka tillgodose dem. De gör en beskrivning av Maslows behovstrappa där de 

fysiska behoven längst ner måste tillgodoses först, innan behovet av trygghet mot våld och 

stöld etc. kan komma att tillfredställas. Behov av sociala kontakter är tredje steget och jag tror 

att detta samt ett stort behov av trygghet samt även till viss del nästkommande steg såsom 

intressanta aktiviteter och uppmärksamhet från omgivningen, är de trappsteg som camparen 

strävar efter att få tillgodosedda. (ibid:s85) 

 

Jag har alltid intresserat mig för människor i allmänhet och mänskliga relationer i synnerhet. 

Den sociala interaktionen mellan människor och den gemenskap som det innebär att bo så tätt 

ihop med andra människor torde tyda på att människor har ett stort behov av att vara nära 

varandra. Kan detta behov av närhet ha något att göra med den ökade globaliseringen som 

Bauman (2000) pratar om. Att människor känner sig otrygga i den värld som snurrar allt 

snabbare likt en ”juggernaut” som Giddens (2002) skriver om. Kan denna allt föränderligare 

värld ligga bakom den längtan efter naturen och tryggheten som campinglivet står för. Är det 

så att vistas på camping innebär trygghet och den kontroll som många människor behöver för 

att må bra?  Innebär campinglivet att människor får utlopp för den lekfulla och spontana 

sociala responsiviten som Asplund (1987) talar om? Eller är det bara så elementärt att det är 

priset som avgör, det är ju faktiskt fortfarande relativt billigt att campa?  
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Med stöd av ovanstående samt mot bakgrund av att jag de senaste 20 åren arbetat med 

camping och turism (med skiftande arbetsuppgifter), de senaste 7 år som egenföretagare till  

en camping och stuganläggning på västkusten, har intresset efter hand väckts att ta reda på 

vad det är som gör campinglivet så speciellt. Redan i tidigt skede på denna arbetsplats stod det 

klart för mig att denna geografiskt begränsade yta är en härlig miljö för en sociologisk studie. 

Trots det dröjde det många år innan jag började studera sociologi. I en värld där 

globaliseringen brer ut sig väljer alltså alltfler att återkomma till samma område år efter år, för 

att spendera hela sin semester eller i alla fall delar av den.  

 

1.2 Syfte/frågeställningar 

Mitt syfte är att försöka förstå vad det egentligen är som gör att människor i dagens samhälle 

väljer denna minimalistiska form av levande, detta ”compact-living” som campande innebär. 

För att få svar på detta ställer jag följande delfrågor: 

 

 

• Vad är det som lockar människor att lämna sina villor och bo på så begränsad yta? 

• Är det av praktiska, sociala, trygghets eller av ekonomiska skäl? 

• Hur ser den sociala interaktionen ut mellan individerna? 
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2.1 Campingplatsens struktur 
Campingplatsen består av 460 husvagnsplatser, nio stugor samt ett tältområde. De flesta 

platserna utgörs av ca 100 m2. Av de 460 platserna utgör säsongscamparna ca 75 %. Detta är 

en väldigt stor andel säsongscampare om man ser till rekommendationen som vår organisation 

Sveriges Camping och Stugvärdars Riksförbund (SCR) ger om att låta ca 50 % upptas av 

säsongscampare och resterande till rörliga gäster. Det skulle vara möjligt att lägga 

säsongsgäster på alla platser med tanke på den kö vi har till detta. Det spontana campandet 

skulle då försvinna helt, och som campingägare kanske man skulle ”bränna ljuset i bägge 

ändar” då det kan komma en tid då ”säsongscamping” inte längre är populärt. Detta vill man 

självklart undvika, samtidigt som fördelen ur vår synpunkt med säsongsgäster är att det blir 

lugnare på campingplatsen. ”Man vet vad man har.” Säsongsgästerna tar i allmänhet ett helt 

annat ansvar än de rörliga gästerna, som vi uppfattar det, vad gäller att hålla det rent och 

snyggt omkring sig, och de är noga med att följa ordningsreglerna. 

 

Återstående platser är alltså till för rörliga gäster. Gäster som kommer för en natt eller längre. 

Många av dessa platser bokas upp av gäster som vill försäkra sig om en plats under den period 

i främst juli, då det kan vara svårt att få en campingplats annars. Det förr så spontana 

campandet existerar således inte i någon större utsträckning på Västkusten idag. Varje gäst 

har tillgång till ström (10 amp.) vilket skall räcka till all den bekvämlighet som husvagnarna 

är utrustade med idag, såsom värme/kylanläggning, tv, mikro, data, frys och spis. Ibland 

räcker det inte och då slår säkringen ifrån. På området finns även en reception, en servicebutik 

där vi säljer färska frallor varje dag och lite av varje som man kan tänkas behöva. Det finns 

även en restaurang med fullständiga rättigheter (vilken vi arrenderar ut) där det bland annat, 

förutom mat och dryck, erbjuds trubaduraftnar, stå-upp komik, stor-bilds-TV och 

barnföreställningar. På området finns tre stycken servicehus med alla de faciliteter gästerna 

efterfrågar såsom toalett, dusch, kök, barnrum, tvättrum, avloppstömning och 

handikapptoaletter. På området finns även ett Tv-rum, ett Internet-café, en vaktstuga och tre 

lekplatser. Runt hela campingplatsen finns en skyddsplantering, och mellan de olika 

områdena finns det en del grönområden för att öka trivseln. Vi finns tillgängliga i reception 

och butik från 08.00 – 22.00. Efter att vi stängt kommer vakten, eller campingvärden, som de 

hellre tituleras och tar vid. Vakten skall se till att det är lugnt och tyst på campingen efter 

klockan 23.30 då nattro skall råda. Vakten hjälper även sena gäster med incheckning om detta 

är aktuellt. Vid infarten sitter en bom som går ner klockan 23.30 för att undvika trafik eller 
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obehöriga gäster nattetid. Klockan 05.00 kommer städpersonalen och gör sitt arbete men även 

de rycker in och hjälper gästerna med annat om det skulle vara aktuellt. Vi (i synnerhet min 

man) finns tillgängliga dygnet runt genom att mobilnummer som lämnas till alla som kommer 

om det skulle vara något problem. Det är således bemannat dygnet runt för att skapa en 

trivsam och trygg atmosfär.  

 

Under säsongen bor jag med min familj i en stuga på campingplatsen. Den är belägen mitt i 

själva campingplatsen men med en stor trädgård runt och skyltar med ”Privat” för att undvika 

att campinggästerna uppsöker en i hemmet. Det känns enormt viktigt att vara privat de timmar 

man är ledig och vi värnar hårt om den personliga integriteten i hemmet. Detta känner jag att 

campinggästerna respekterar. När man går förbi ”privatskyltarna” ut på campingområdet är 

man med Goffmans (2000) ord i den främre regionen, fasaden, där ”skådespelet” äger rum 

och arbetsrollen tar över. Det är lätt att arbeta då det är ett fantastiskt kul arbete, men som sagt 

den bakre regionen, är och förblir privat. (ibid:s 29) 

 

 

2.2 Begreppsdefinition: 
Begreppet camping kommer från Engelskans Camp som betyder läger. Ordet Ca´mpus är latin 

och betyder fält. Det betyder övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn 

eller liknande under rekreationsresor. (ww.ne.se) 

 

Begreppet turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför 

sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (WTO 

World Tourism Organisation, Blom & Nilsson: 2001) 

 

Begreppet campare: Genomgående under min undersökning innebär campare de som har en, 

vad vi kallar, säsongsplats, på campingplatsen, vilket innebär att de har möjlighet att vistas i 

sin vagn från det att vi öppnar i april till dess att vi stänger i mitten av september. Jag syftar 

således inte på dem som kommer någon enstaka natt, eller väljer att fricampa i naturen. 
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3. Metod 
 
3.1 Strategi 
Jag hade tänkt att göra en deltagande observation, genom att studera det samspel som utspelas 

i receptionen, sinsemellan olika campare och mellan camparna och mig samt övrig personal. 

Jag tänkte föra fältanteckningar över samtalen, över diverse händelser, frågor och funderingar 

som kommer från camparna. Då jag har en del erfarenhet kom jag även att använda mig av 

minnesarbete genom att plocka fram en del episoder som ägt rum under åren som gått. Jag 

erinrar mig alla de samtal man årligen fått från innevarande gäster innan säsongen startar. Jag 

minns alla samtal då vi har visningar av platser, hur campare resonerar kring var på 

campingplatsen man skall bo, och jag hoppas detta ska kunna hjälpa mig att få klarhet i vad 

det är som gör, att det är så attraktivt att campa.  Jag kommer även att mer eller mindre 

spontant att göra ett antal informella intervjuer med några campinggäster för att försöka få en 

djupare förståelse för vad det är som drar. Jag kommer i första hand att koncentrera mig på 

”gamla vana” campare som väljer att återkomma år efter år. 

 

3.2 Min roll som observatör
På grund av min arbetssituation hade jag alltså möjlighet att vara deltagande observatör under 

en hel säsong. Jag arbetar från morgon till kväll med att ta emot gästerna, checka in dem, och 

checka ut dem. Jag finns tillgänglig i receptionen och butiken för hjälp med alla de slags 

tjänster, alltifrån tips på aktiviteter, matställen, busstider eller vad det än må vara. Det händer 

mycket under en arbetsdag, människor kommer in och framför kritik, god som dålig, de 

meddelar när något är ur funktion, de har önskemål av alla de slag, alltifrån på sortimentet i 

vår butik, menyn i restaurangen, någon särskild trubadur de önskar höra eller vad det kan 

vara. Många kommer bara in för att prata bort en stund, delge något som hänt under dagen, 

med grannarna, eller inom familjen. Någon är ledsen för något, någon är glad, arg eller 

irriterad. Väldigt många talar förstås om vädret till en början, men ofta övergår samtalet i 

något annat.  

 

Olsson och Sörensen skriver i sin bok Forskningsprocessen (1999: s83-84) om ostrukturerad 

observation, där man som forskare genom direkt observation iakttar och förstår företeelser i 

deras naturliga kontext. Den dolda observationen görs utan förvarning och obemärkt. 

Situationen och händelsen i en specifik miljö är av betydelse. Iakttagaren skall föra 
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fältanteckningar, vilka skall vara så konkreta, fria från tolkning, som möjligt. (ibid. s 84) Min 

ambition var att vara en dold observatör, jag berättade således inte för någon att jag i år 

observerade dem för min uppsats.. När jag bevittnade något som jag bedömde som relevant 

och användbart för min uppsats ”skärpte jag sinnena” och skrev, under tiden som samtalet 

fortgick eller strax därefter, ner stolpar och fältanteckningar om vad som utspelats eller sagts. 

Vid första bästa tillfälle som tid gavs rekonstruerade jag samtalet vilket gav mig information 

som jag återberättar och redovisar under kapitel fem. Jag använde mig inte av någon 

bandspelare men vågar ändå påstå att det jag återberättar är så pass korrekta, eller så 

ordagranna de kan vara med denna sorts metod. Jag har i vart fall inte lagt till eller tagit bort 

något i syfte att ändra innebörden.  

 

 Jag kom således inte att erhålla något samtycke från camparna vilket skulle kunna ge upphov 

till etiska problem Jag ser ändå inte detta som något problem, utan ansåg det vara nödvändigt 

på grund av att jag är noga med att hålla på min personliga integritet. Jag tror dessutom, 

tvärtom, att det skulle påverkat min undersökning om gästerna visste att jag observerade dem 

och förde fältanteckningar över våra samtal. Om det skulle vara negativt eller positivt för 

undersökningen kan jag inte säga men jag tror ändå att camparna skulle ha blivit påverkade 

om de visste. Ibland uppstår ju problem som man som ägare måste ta ansvar för och reda ut. 

Detta kan vara konflikter mellan camparna, att någon är störande långt in på nätterna eller inte 

har möjlighet att betala sin avgift i tid. Med anledning av det och att det således handlar om 

ett beroendeförhållande, som i och för sig är ömsesidigt, tror jag det är bäst att inget säga i 

den mån det bara handlar om observation. 
 

3.3 Minnesarbete 
Minnesarbete är en relativt ny och okänd metod och används i första hand som förarbeten till 

forskningsprocessen eller som en metod ”för att komma erfarenheterna på spåret” (Esseveld,  

1999 s 108) Ofta används minnesarbetare av flera forskare som skriver ner sina minnen, 

reflektioner och tankar för att sedan jämföra med andras, vilket skall leda till vidare 

reflektioner, omskrivningar och omtolkningar vilket så småningom leder till en mer abstrakt 

analys på ett strukturellt plan. Det samhällsvetenskapliga kontext vari minnesarbeten skapades 

var att man ville ge kvinnorna en större chans att komma till tals och att vara mer aktiva i 

själva forskningsprocessen. Utrymme ges alltså åt forskarens egna erfarenheter och därmed 

antas forskaren ingå i själva kunskapsprocessen. (ibid) Minnesarbetet kan användas dels 

genom att skrivas i ”jagform”, dels i tredjeperson. Det sistnämnas fördelar är att man kan ha 
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”a bird´s eye view” (ibid: s114) och reflektera från utsidan, som en observerare. Det var min 

intention att göra. Jag hade heller inga andra forskare att tillgå utan kom själv att skriva ner 

mina minnen, och försökte tolka dem såsom Esseveld föreskriver. Vilka begrepp och 

nyckelord framträder, och vad vill jag tillfoga minnet? Esseveld delar in minnesarbetet i tre 

faser vilka jag hade för avsikt att följa. Jag skrev först ner minnena av konkreta händelser eller 

episoder, så detaljerat jag bara kunde. Jag kom sedan att analysera och tolka dessa minnen för 

att slutligen göra en vidare analys på ett mer abstrakt plan. (ibid:s120) Esseveld skriver att det 

är viktigt att denna metod används odogmatiskt, vilket innebär att den kan variera beroende på 

syftet med forskningsprocessen och dess mer konkreta forskningsfrågor. (ibid:s123) Jag 

tycker mig därför finna stöd att använda metoden på det sätt som jag har tänkt mig.  

 

3.4 Kvalitativa intervjuer 
För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med min uppsats har jag även valt att 

använda en kvalitativ metod, där jag valde informella intervjuer som ytterligare komplement 

till informationsinsamlingsform. Kvalitativa metoder innebär att forskaren är intresserad av 

vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. Kunskap om dessa hjälper oss att förstå 

företeelsen. (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2002, s114) Jag passade på att utnyttja alla de 

situationer jag hade varje dag för att föra ett samtal. Vissa samtal, eller informella samtal 

pågick under flera dagar. Egentligen kan man säga att jag har en pågående dialog med 

campinggästerna genom hela säsongen. Jag valde den kvalitativa ansatsen för att jag ville 

skapa klarhet i vad det är som är så speciellt med campinglivet. Den kvalitativa ansatsen 

syftar till att tolka och förstå en given situation. Jag väljer därmed bort den kvantitativa 

ansatsen som är bäst när man vill beskriva omfattningen eller frekvensen hos ett fenomen och 

när man är ute efter att generalisera. En studie som inte går utöver sig själv i något avseende 

kan inte karakteriseras som en vetenskaplig studie. (ibid: s85) Olsson & Sörensen (1999) 

skriver i boken ”Forskningsprocessen” att huvudsyftet med att använda en kvalitativ metod är 

att upptäcka eller uppdaga multipla och olika mönster (ibid:s 78) Fördelar med den kvalitativa 

metoden är att den lägger stor vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare. Med de informella intervjuerna ville jag få fram hur undersökningsobjekten 

tolkar den sociala verkligheten på campingplatsen. Intervjuer är en flexibel form av 

undersökning, och fördelen med detta och den kvalitativa ansatsen är att den är öppen. 

Öppenheten gör att man kan ändra frågor efter hand, lägga till och eventuellt återkomma vid 

tolkningen. Informationsinsamlingen och analys sker i växelverkan. Dock kan man inte 
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generalisera och det kan komma att bli svårt och komplext att tolka data.(ibid: s 79)  Eftersom 

jag valt intervjuforskning som komplement till observation och minnesanteckningar passar 

den hermeneutiska ansatsen bra genom att man först fokuserar på själva dialogen och sedan 

klarlägger den process där intervjuerna tolkas vilket återigen kan uppfattas som en dialog. 

Den ständiga växlingen mellan delar och helhet den s.k. hermeneutiska cirkeln, innebär att 

man först bildar sig en uppfattning om texten som helhet och sedan tolkar de enskilda delarna 

från observationen och minnesanteckningarna vilka sedan relateras till helheten. Detta 

möjliggör en djupare förståelse och man avslutar tolkningen när man kommit fram till ett 

sammanhängande mönster som inte är logiskt motsägelsefullt. (ibid: s 102) Då jag kommer att 

använda en kvalitativ studie och ett relativt litet antal intervjuobjekt kommer resultatet som 

sagt inte att bli generaliserbart, på så sätt att dessa campare inte kan betraktas som 

representativa för alla campare i Sverige.  

 

3.5 Kritik mot metodval samt självkritik 
Kanske hade det varit ett bättre alternativ att själv leva som campare för att bättre förstå 

situationen utifrån camparen själv, och för att få ett naturligt inträde till den sociala 

interaktionen. Grilla, bada, diska, duscha och umgås ”på lika villkor”. Nu omöjliggjorde min 

situation detta, men jag hade hela tiden för ögonen att försöka förhålla mig riktigt till de två 

nivåer det innebär att vara dels forskare och dels ägare av stället. Jag hoppas och tror inte att 

det utgjorde några problem eller försämrade uppsatsen som helhet. Fördelen med min metod 

är att jag känner de flesta av camparna, som jag observerat och gjort informella intervjuer 

med. De är trygga med mig och vågar säga vad de tycker så som jag uppfattar det. Detta att 

känna camparna väl, kan självklart ha legat mig i fatet, eftersom de oftast aktar sig för att säga 

ofördelaktiga saker om campingplatsen eller oss som innehavare av stället direkt till oss. Då 

jag försökt lyfta studien till att handla om tjusningen med camping i allmänhet och inte på 

våran campingplats i synnerhet, hoppas och tror jag mig inte ha färgat svaren och påverkat 

resultatet alltför mycket. 

3.6 Förförståelse 

Förförståelse enligt Thurén (1991) innebär att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra 

sinnen, utan lägger en viss tolkning i det vi ser, hör och känner. Förförståelsen påverkas av 

våra värderingar vilket innebär att den kan bygga på vårt önsketänkande.(ibid: s 53) Endast ett 

nyfött barn saknar förförståelse skriver Thurén och anledningen till att vi tycker att mycket är 

självklart som vuxna är att vi socialiserats in i en kultur som gett oss vår förförståelse.(ibid: 
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s.59)  Jag anser att jag har en god förförståelse för det som jag vill studera med tanke på att 

jag tillbringat 20 års tid, under sommarsäsongen, på denna campingplats. Risken finns att jag 

efter 20 års tid blivit hemmablind och inte gör de reflektioner jag skulle göra om jag kom hit 

för första året, eller om någon annan gjort samma studie. Jag kan därmed inte säga med 

säkerhet att undersökningen håller hög validitet. Jag har försökt vara noggrann med 

tydligheten i min roll som forskare när jag observerat och intervjuat. Det känns som om att det 

gått bra.   

 

3.7 Urval 

Jag är medveten om att det kan uppstå lite problem i och med att det existerar ett slags 

ömsesidigt beroendeförhållande. Campingen är mitt levebröd och gästerna är medvetna om 

detta och vill säkert hålla sig väl. Jag har försökt att styra de informella intervjuerna så att de 

inte kom att handla om vår verksamhet, utan om camping som ett fenomen. Detta såg jag inte 

som något större problem. Jag har försökt att granska mitt material så kritiskt som jag bara 

kan och hela tiden varit medveten om att det kan innebära en risk att camparna svarar/agerar 

så som de tror att jag vill, att de ska. Jag tycker mig ändå med min erfarenhet veta att de flesta 

gäster som vistas hos oss är sociala, frispråkiga och utåtriktade, det är lite av förutsättningen 

för att bo så tätt ihop med varandra. Jag tror att detta var en fördel för min studie.  

 
Olsson och Sörensen (1999:s.68) menar att antalet man väljer att intervjua beror på 

undersökningens syfte. Jag är väl medveten om att jag inte kan göra några statistiska 

generaliseringar eller att mitt material kommer att räcka för att göra hypotetiska tester. Jag 

ville med mina intervjuobjekt istället komplettera mina andra undersökningsformer för mer 

ingående tolkningar.  Jag önskade i första hand att erhålla en generell kunskap. Jag var således 

mer intresserad av att erhålla kvalité än kvantitet. När ett slumpmässigt urval görs från en 

urvalsram kallas det ett obundet slumpmässigt urval. Ibland väljer forskaren ett subjektivt 

urval vilket kan bli skevt och innebär att möjligheten till generalisering begränsas. (ibid: s69) 

Detta måste man anse att jag gjorde. Jag har valt individer slumpvis men jag har valt 

intervjuobjekt som jag känner åtminstone lite grann. Detta för att jag tror mig få fram bästa 

möjliga information eller för att få fram det typiska. Jag tror att människor som man känner 

lättare kan förmedla sina uppriktiga tankar och känslor. Jag är väl medveten om faran i detta, 

med tanke på att beroendeförhållandet existerar mellan mig och dem. Detta är självklart inget 

jag med säkerhet kan veta, men jag hade det som utgångspunkt hursomhelst. Min mening var 
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aldrig att generalisera. Jag valde mina intervjupersoner efter kriteriet att de i år var 

säsongscampare, dvs. de innehar en säsongsplats och vistas här från april till september, om 

inte hela tiden, så i alla fall till och från. Jag valde även campare med lång erfarenhet av 

campinglivet så när som på något undantag. Jag valde även intervjupersoner som jag tror mig 

veta tillhör de som kan betraktas som ”vanliga campare”. 

 

3.8 Etiska frågor 

De moraliska implikationerna i en intervjuundersökning är viktiga och de etiska avgörandena 

aktualiseras under hela forskningsprocessen. Kvale (1997) skriver om de etiska frågorna på de 

sju forskningsstadierna.  Kvale talar om informerat samtycke, vilket innebär att man 

informerar personerna som skall undersökas om undersökningens generella syfte. Man 

informerar om upplägget, och de risker och fördelar som kan finnas om man medverkar. I mitt 

fall handlar det om vuxna människor och informella intervjuer som inte kräver något 

samtycke enligt mitt sätt att se det. Jag kommer inte att lämna ut någon eller skriva något som 

har för avsikt att skada eller på något sätt innebär problem för den intervjuade. De medverkar 

i sin roll som sig själva och har ingen överordnad eller liknande att ta hänsyn till.(ibid: s.107) 

Konfidentialitet innebär att privata data som identifierar den intervjuade inte skall redovisas 

om det blir aktuellt att citera den intervjuade på så sätt att man kan härleda det till den 

personen. I sådana fall måste undersökningspersonerna godkänna att denna information 

lämnas.(ibid: s109) Jag bedömde att den information jag erhållit inte på något sätt kan skada 

den intervjuade varför jag underlät att informera någon.  

  

Kvale skriver om principen om fördelaktighet vilket innebär att risken att 

undersökningspersonen lider skada skall vara så liten som möjligt. (ibid: s110) I detta läge 

bedömde jag den risken som ytterst liten eller näst intill obefintlig enligt ovan. Vad de har för 

fördelar av att medverka är svårt att säga men min förhoppning är att det kan komma att öka 

förståelsen för att människor väljer denna semesterform. Min egen roll som forskare, att ha 

känsla för frågorna och engagemang spelar stor roll för undersökningen. Jag hoppas och tror 

mig vara medveten om de fördelar och nackdelar det innebär att ha en vänskaps och affärs 

relation med mina intervjupersoner. Jag har trots allt arbetat här under så många års tid och 

tycker mig ha lärt mig att hantera det. Fördelen är att jag förhoppningsvis kan komma att 

skapa en avslappnad och behaglig intervjusituation, med ett bra samspel och dialog mellan 

dem och mig. Kvale skriver att samtalet i en forskningssituation inte är något samspel utan att 
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det råder en bestämd maktsymmetri. Jag trodde inte denna skulle bli markant utan bedömde 

att nackdelen eller risken skulle bli att vi hamnade i ett vanligt samtal, eller att det specificeras 

kring vår camping, vilket inte var min utgångspunkt. Jag försökte att verkligen vara på min 

vakt och styra upp samtalen så att camparna inte såg det som ett tillfälle att tycka till om just 

vår camping.  Detta för att bevara forskningens oberoende och försöka hålla en hög 

vetenskaplig kvalité. 
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4. Teoretiska perspektiv 
En god teori skall på grundval av vissa villkor kunna förutsäga utfallet av en undersökning. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) skriver att valet av teori bestämmer vilken 

forskningsdesign man skall använda, vilka enheter, faktorer och jämförelser som skall ingå i 

forskningsarbetet.  

  
Innan jag påbörjade min observation och gick genom mitt ”minnesarkiv” läste jag in mig på 

ett antal teorier som jag trodde skulle kunna hjälpa mig att få svar på mina frågeställningar. 

Med dessa i bakhuvudet har jag sedan bedrivit mitt forskningsarbete för att se om empirin kan 

visa sig stämma med teorin. 

 
4.1 Människan – en social varelse 
Asplunds (1987) främsta bidrag är hans syn på att människan i grunden är en socialt responsiv 

varelse. Asplund inriktar sig uteslutande på den dynamik som uppstår mellan människor, och 

utgår ifrån att den sociala interaktionen föregår medvetandet.(ibid: s105) Det finns inget 

ursprungligt äkta själv, menar Asplund. Den sociala responsiviteten uppstår i mötet mellan 

människor, den är spontan, lekfull, okontrollerbar och motverkar rutinisering och 

prediktion.(ibid: s:31) Bokens överordnade perspektiv är att vardagslivet är social 

responsivitet. Vardagslivet är ett icke ifrågasatt liv. Saker är vad de tycks vara, där finns ett 

självklart förtroende för folk och föremål, och att tvivla på detta utgör ett brott mot 

vardagslivets bakgrundsförväntningar. När vardagslivet når en viss grad av rutinisering och 

förutsägbarhet övergår den sociala responsiviteten i asocial responslöshet. Isolerar man 

individen ex genom att sätta den i fängelse, blir den liv och mållös. Vad man i själva verket 

gör är att eliminera den fria sociala responsiviteten. (ibid: s 83) I det moderna samhället finns 

det starka krafter som motverkar social responsivitet då samhället blir mer abstrakt till sin 

karaktär.  Asplunds socialpsyklogiska begrepp social responsivitet handlar om samspelet 

mellan individerna. Vad den ena personen gjort, är ett gensvar på vad den andre nyss gjorde, 

vilket i sin tur leder till ett nytt gensvar. Asplunds bidrag till socialpsykologin handlar om 

växelspelet mellan individerna, att ”människorna lever upp i närvaro av andra”. (ibid: s33)  

Asplunds teori och bidrag handlar om elementära beteenden. Den sociala responsiviteten 

kommer ”utifrån”, dvs den utspelas alltså i människans yttre omständigheter och 

internaliseras hos individen. Den sociala responsiviteten kommer först och individen och 

jaget, är en produkt av detta. Asplund talar om leken, och vad det är som gör leken till lek. 
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Han menar att det är själva responsiviteten som är ”fun” (ibid: s63) Asplund diskuterar även 

den abstrakta socialiteten som uppkommit genom att banden som tidigare band människan till 

jorden, djuren, släkten, solen, månen har slitits av. Människan lever i en konkret värld på 

arbetet och i hemmet men lever även i den abstrakta omgivningen, i samhället, det rena, 

tomma och abstrakta samhället.  

Med denna teori ville jag undersöka om det stämmer, blommar den sociala responsiviteten 

upp på campingplatsen i närvaro av andra, är dessa campare en ”produkt av varandra” och av 

sättet att bo på här. Eller lever camparna ett lika socialt liv vid andra tidpunkter på året, fast 

under andra former? Bidrar strukturen på ”campingsamhället” på något sätt till att livet blir 

mer konkret till sin karaktär i jämförelse med den stora abstrakta världen utanför.  

 

4.2 Resande – en stratifieringsfaktor
Bauman (2000) tar upp graden av rörlighet, dvs. individernas frihet att välja var de vill vara 

som den främsta stratifieringsfaktorn i samhället. Det finns turister som reser av fri vilja till 

platser där de är välkomna. Globaliseringen har underlättat för dessa människor att se 

områden som är attraktiva. Vidare tar Bauman upp begreppet vagabonder som reser för att de 

måste, för att de inte har något val och till platser som de inte själva valt. Bauman skriver 

vidare att i vår värld spelar inte avstånd längre någon roll, det finns inte längre några naturliga 

gränser. För att klara sig i den globala konkurrensen måste varor (ex. äventyrsresor) & tjänster 

framkalla begär hos konsumenten och för att göra det, måste de förföra sina potentiella 

kunder. Vårt samhälle är ett konsumtionssamhälle, där identiteten skapas genom det du 

konsumerar. För att öka konsumtionsförmågan får konsumenten aldrig tillåtas vila, utan måste 

ständigt utsättas för nya frestelser. Bauman menar vidare att människan i grund och botten är 

en moralisk varelse och det moraliska varat utgör grunden för skapandet av identiteten. 

Friheten har ökat men det innebär inte att människan blivit friare. Människan måste utveckla 

en förmåga att hantera den osäkra och motsägelsefulla tillvaron genom att antingen anta en 

fixerad identitet, vilket innebär att man satsar på trygghet och vanor, eller genom att anta en 

flytande identitet då man hyllar upplösningen av alla distinktioner. Risken finns då att 

identiteten förloras. Bauman förordar att man skapar både en fixerad och flytande identitet, 

vilket innebär att man har några fasta grundvärderingar och därtill en flexibel attityd, där man 

kan röra sig mellan olika identiteter.  

Jag ser på camparna som turister, för de är ju på campingplatsen av fri vilja. De har valt att 

återkomma år efter år, många har campat i stort sett hela livet. Många är dock inte bara 
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turister här på campingplatsen enligt vad jag lärt av minnesarbetet utan turistar även i andra 

sammanhang, solsemestrar, skidåkning, golfsemestrar och upplevelsesemestrar. Det Bauman 

skriver om fixerad respektive flytande identitet är spännande. Jag tror att jag kommer att finna 

grund för båda identiteter i min undersökning och då syftar jag på att minnesarbetet och dess 

erfarenheter säger mig att det är svårt att placera gäster på campingplatsen ”i ett fack” utifrån 

vad de arbetar med, med eller vad deras identitet är utanför campinglivet. Det syns inte på 

varesig kläder eller ”stil” eller sättet ”att vara” på campingplatsen, vad deras identitet är 

förutom att vara ”campare”. Den fixerade  identiteten utgörs således här i första hand av att 

man är campare.  

 

4.3 Resande – en identifieringsfaktor 
Giddens (1991: s 9) talar om de nya moderna institutionerna där dessa med en dynamisk kraft 

underminerar traditionella vanor och seder samt deras globala påverkan. Giddens analys av 

identitetsproblematiken är att den präglas av stor öppenhet inför de motsägelser, ambivalens, 

begränsningar och möjligheter som karaktäriserar ett modernt samhälle. Giddens är både 

negativ och positiv till samhällsutvecklingen där det skett stora förändringar i det lokala och 

det globala. I det gamla samhället hade man sin identitet, man var lokalt förankrad genom sin 

släkt och familjebild och sitt arbete. Det positiva med det globala är möjligheten till ökad 

social gemenskap mellan människor som geografiskt befinner sig på olika platser, vilket 

bidrar till en mångfasetterad identitet. Giddens menar att individen känner sig ensam och 

vilsen i en värld där han eller hon saknar det psykologiska stöd som trygghetskänslan som det 

gamla traditionella samhället erbjöd. (ibid: s46) I ”Modernity and Self-Identity” skriver 

Giddens om ambivalensen i det moderna samhället. Människan måste konstruera en 

sammanhållen identitet i samhället som allt mer präglas av social och kulturell 

differentiering.(ibid: 225) Detta hanterar individerna på olika sätt, menar Giddens. En del 

bejakar den kulturella mångfalden och skapar sig en identitet som är mångfasetterad. Detta 

gäller kosmopoliterna i högsta grad. Andra blir splittrade och försöker genom traditionella 

värderingar bli konforma för att undfly de känslor av ambivalens som uppstår. Människor 

använder råmaterial från media för att konstruera sin identitet, vilket leder till en rädsla att bli 

en del av mängden, och ett intensivt sökande efter en autentisk identitet. Giddens menar att 

begreppet livsstil får en ny betydelse i det moderna samhället, ju globalare världen blir, ju 

större samspel mellan dialektiskt samspel mellan det lokala och det globala. Livsstil är något 

fundamentalt enligt Giddens. I det högmoderna samhället har vi inget annat val än att välja 
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livsstil. (ibid: s101) Definitionen av livsstil är en mer eller mindre integrerad uppsättning 

praktiker som individerna följer. Rutinerna är införlivade i klädvanor, matvanor, handlingssätt 

och umgängesmiljöer.  

 

Giddens är både positiv och negativ till samhällsutvecklingen och vad det innebär. Jag vet 

genom erfarenhet att de som campar hos oss både ser sig om i världen och har kvar sin 

årsplats som ett fritidsboende alternativ till sommarstuga. Jag avser att undersöka om Giddens 

teori stämmer vad gäller identitetsproblematiken, och vad som krävs av camparen för att leva 

så tätt ihop med människor av allsköns slag. Det som Giddens skriver om den fundamentala 

livsstilen är intressant och en av de frågor jag kommer att söka svar på. Om camping är 

attraktivt för att det är tryggt och att campingplatsen genom sin struktur skapar trygghet och 

kanske ses som ett traditionellt samhälle är frågor jag kommer att analysera. 
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5. Presentation och analys  
Under detta kapitel kommer jag att redovisa min empiri enligt de tre sätten jag valt att utföra 

min studie på. Jag kommer i första kapitlet att beskriva de minnen som jag samlat på mig 

under mina 20 år på campingplatsen. Jag kommer att återberätta vad som framstår som ett 

mönster när jag tänker tillbaka. I andra kapitlet kommer jag att redovisa den empiri som 

framgick vid mina informella intervjuer och i det tredje kommer jag att redovisa empiri i den 

deltagande observationen som jag utförde. 

 

5.1 Minnen av campingliv 
 I över 20 år har jag arbetat här vilket innebär att jag har ett otal episoder och händelser att 

tänka tillbaka på. Det föll sig därför ganska naturligt att minnesarbete var en del av en 

metodik jag ämnade använda i min undersökning. Med mina frågeställningar i bakhuvudet 

förutsatte jag mig för att skriva ner det som ”först dök upp i huvudet”. Jag började med 

lösryckta fraser som jag först kom på. Jag letade vidare i minnet efter nyckelord och begrepp. 

Detta visade sig inte vara särskilt svårt. Ganska snabbt efter min tolkning och analys av dessa 

fraser och uttryck kunde jag skönja ett mönster i mina minnen från campinglivet. Ofta 

diskuteras de gamla tiderna när camparnas barn var små och de är stolta och glada över den 

kontinuitet som fortgår på campingen. När vi själva övertog/köpte rörelsen uttryckte många 

sin glädje över att företaget stannade kvar inom familjen och kunde uttrycka detta genom 

exempelvis: 

 

”vad skönt att det går i familjen – då vet man vad man får”.  

 

Kontinuiteten är ett viktigt inslag. Det blev jag snabbt varse om. Varje år ringer många gäster 

om våren för att försäkra sig som att allt är som vanligt inför kommande säsong med frågor 

såsom: 

 

 ”Har ni gjort några förändringar i år”, ”kommer jag att få några nya grannar”, ”är det 

någon på våran gata som har flyttat, eller sagt upp sig – och vet du hur det kommer sig?”. 

 

 Att tryggheten med att ”man vet vad man har” är en stark och viktig grundsten för campandet 

överhuvudtaget vet jag. Vi har en önskelista där gäster får sätta upp sig för byte till en annan 

plats om denna blir ledig. Det vanligaste önskemålet är kantplats där man så att säga har ”ena 
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sidan fri”. En del önskar bo närmare lekplats eller faciliteter av olika skäl. När jag ringer och 

erbjuder plats tackar gästerna nästan alltid nej med argument såsom: 

 

”Nej, jag tror faktiskt inte det, vi behåller nog den gamla platsen – vi har så bra grannar där 

vi bor, inte för att vi springer inne hos varandra hela tiden men vi har varandra”, ”Nej, tack 

för att du frågar, men vi har det så bra där vi bor”.  

 

Samtalen avslutas nästan alltid med att camparen garderar sig i enlighet med: 

 

 ”men vi står gärna kvar på listan och du får gärna ringa igen om någon annan dyker upp!”. 

 

Redan i inledningsskedet av min studie slås jag av hur viktigt det är med tryggheten. Ibland 

handlar det om att flytta några ynka tiotal meter från en plats till en annan men det spelar 

ingen roll. Det avgörande tycks vara, såsom jag tolkar det, tryggheten och att vara omgiven av 

grannar som man trivs med. Asplunds syn att vardagslivet är ett icke ifrågasatt liv, att 

vardagslivet är social responsivitet kan med rätta appliceras här. Camparen önskar inte några 

överraskningar i form av nya grannar man eventuellt inte skulle trivas med, då stannar man 

hellre kvar i sin trygghet. Jag ser med utgångspunkt från ovan minnen campingplatsen som ett 

gammalt traditionellt samhälle som Giddens talar om. Man har en fast förankrad identitet 

bland de människor man känner, och att byta detta mot något okänt tillbakavisas av de flesta 

camparna. 

 

Att inte stänga dörren för något som kanske kan bli bättre är alltså viktigt. Man kan ju missa 

något! När våren kommer har vi visningar av platser om helgerna då folk är lediga och har tid 

att komma ner och titta. Det är så att de allra flesta gärna vill komma ner och se sin lilla plätt 

på plats innan säsongen startar. Nya platser väljs med stor omsorg och camparna kan ställa 

frågor som: 

 

”Var går solen ner för man vill ju gärna ha kvällssol. Är det en gångväg här…då kanske det 

blir mycket spring?  Var ligger vattenposten …är det långt till den?” Hur är grannarna, är de 

jättekänsliga vi har ju ett par tonårsbarn och man vill ju inte störa. Vet du varifrån de 

kommer? ”Är det bara sådana som legat jättelänge, ojdå… och vi som är nya 

säsongscampare”.  
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Vid första ankomst och incheckning finns det ibland en nervositet bland de nya gästerna  

Särskilt helt nya gäster, vilket ofta kan vara en ensamstående kvinna med barn, eller  någon 

medelålders ensamstående man eller kvinna som inte känner sig så van och hemtam i början. 

Vanligt är då att de uttrycker sina farhågor såsom:  

 

”Tänk om jag inte kan backa in vagnen…...jag är ju  inte så van att backa med husvagn, är 

det trångt att komma till på våran plats? Tänk om alla bara sitter och tittar på när vi ska 

krångla oss in, eller vet du om alla har kommit runtomkring? ”  

 

Våren och dagarna kring öppningstiden känns ganska stressig. Campinggästerna kör fram och 

tillbaks med sina släpkärror fullastade med allsköns bråte, staket, blomsterkrukor, kylar, 

bänkar, Tv-apparater och trädgårdsmöbler. Man har bråttom att komma i ordning och jag 

minns uttryck såsom: 

 

”Man vill ju komma i ordning så fort som möjligt så att man kan koppla av sedan. Det är så 

skönt att ha all bekvämlighet från början. Det är därför vi kommer med överfulla släpkärror 

varje gång. Varenda helg första tiden fyller vi på med något.”  ”Det är så skönt att vara 

färdig tidigt så kan man koppla av när de andra kommer och bara titta på när de jobbar.”  

 

Nya gäster kommer ofta tillbaka till receptionen efter att de ställt upp vagnen på plats och kan 

säga:  

 

”Det där var ju inga problem att få vagnen på plats – det var ju så många som hjälpte till” 

”Det kom flera gäster från olika vagnar och visade oss och hjälpte till att ställa den där vi 

ville ha den.” 

 

Att människors hjälpsamhet är stor här är särskilt påtaglig i början, eller i slutet av säsongen 

då allt skall sättas upp eller tas ner. På hösten när stormarna brukar härja och ett antal tält 

ryker, får vi i receptionen kontinuerlig information om detta. Camparna kan säga: 

 

 ”det eller det tältet har börjat släppa, vi har förankrat så gott det går – men du får ringa dem 

och informera”.  
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Det känns som jag idealiserar campinglivet när jag tänker på detta och alla de minnen av 

episoder som hänt genom åren. Det är inte min avsikt, men det är ändå det som jag först 

spontant kommer att tänka på. Jag kan inte heller låta bli att tänka på alla de lappar man får 

eller har fått in i tipsbrevlådan, nästan uteslutande anonyma. Jag vågar inte påstå att jag minns 

ordagrant men informationen är tydlig när man får lappar i enlighet med nedanstående: 

 

Exemplet ”XX på gata X har satt ut sin tvättlina en halvmeter utanför sin tomt, tänk om alla 

skulle göra det” eller ”Tonåringarna i vagn X satt och spelade musik till 23.40 här skall ju 

ändå vara nattro 23.30..” eller att man får direkta frågor såsom ”Varför fick jag ingen 

reklamtröja när grannen fick” eller ”Inte för att jag bryr mig – men är det inte meningen att 

grannen också ska ha sin bil på sin tomt  och inte på den allmänna parkeringen” eller 

”Varför får X låna handikappstoaletten – hon verkar inte så handikappad med tanke på som 

hon dansade på puben igår”  

 

Till saken måste tilläggas att vi har en särskild nyckel som du kan låna i receptionen när du är 

handikappad eller vill använda barnrummet. Det är de enda ställena där det inte finns några 

myntautomater. Det är således gratis att duscha och bada där. Detta har således gett upphov 

till ett antal irriterade gäster under åren som har kunnat säga såsom: 

 

  ”Jag såg henne tvätta håret i barnrummet för att tjäna in de enkronor som det kostar att 

duscha..tänk om alla skulle göra så.” 

 

Det här med att utnyttja något som inte alla har möjlighet till är en het potatis. Det har hänt 

vid ett otal tillfällen att jag blivit uppringd av en irriterad gäst som väntat utanför 

handikapptoaletten, ut kommer det någon som den irriterade gästen inte bedömer som 

”tillräckligt handikappad” för att nyttja det rummet och direkt larmar man i receptionen, eller 

slänger sig på telefonen om jag eller min man inte skulle vara där. Den sociala kontrollen är 

således stark och hjälper till att skapa den trygghet som camparna eftersträvar som jag ser det.  

 

Det finns en uppsjö av minnen och exempel som alla vittnar om i stort sett samma sak som 

jag ser det, om jag pusslar ihop det. Sammantaget är det som jag uppfattar det, så att 

campinggästen överlag är oerhört noga med att det skall vara lika för alla. Ingen skall erhålla 

några förmåner eller ta sig friheter som inte är tillåtna i de ordningsföreskrifter som finns. En 

gång hade vi problem med att en gäst annonserade ut veckovis uthyrning av sin vagn. Detta är 
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förbjudet. Det var många campinggäster som hade läst annonsen och meddelade oss att ”XX 

hyr ut vagnen i andra hand…” Att det aldrig går att ge någon en favör lärde jag mig ganska 

snabbt som ansvarig. Den gästen blir inte särskilt nöjd – men de andra gästerna blir missnöjda 

och känner sig förfördelade. 

 

När det gäller den sociala kontrollen av varandra så är den stark som sagt. Det gäller att kunna 

de sociala koderna, att veta hur man gör, och vad man får och inte får göra. Många som 

campat under en längre tid, sedan det var barn, säger att de har campandet i generna. Att säga 

att det sitter i generna kanske är överdrivet, men säkert är det så att man ärver den livsstil som 

är gångbar vid campingplatserna. Det är kanske detta som Giddens menar med att livsstilen är 

något fundamentalt enligt camparna själva. Det är på något sätt ett dialektiskt samspel mellan 

det lokala och det globala. Campingplatsen är känt, hemvant och tryggt men omkring dig 

finns en mängd campare med vitt skilda bakgrunder. Du är omgiven av människor av allsköns 

slag och det gäller att kunna tala med ”bönder på bönders vis och de lärde på de lärdes vis” 

Det krävs således en stor social kompetens för att vara en del av detta lilla ”samhälle” efter 

vad jag kom fram till.  

 

Jag tänker på Bourdieu (1993) och det han skriver om habitus och kapital. Bourdieu skriver 

att den sociala klassen inte definieras av den mest bestämmande egenskapen av alla, det 

ekonomiska kapitalet, vilket struktureras av relationen mellan alla relevanta egenskaper såsom 

kön, ålder och socialt ursprung. Jag drar en vågad parallell till den sociala klassen till det 

sociala kapitalet som är det mest avgörande hos camparna vågar jag påstå. (ibid: s 258) 

Självklart måste du ha ett visst ekonomiskt kapital. En ny vagn och en bra bil som orkar dra 

kostar för all del en hel del, men det går ju faktiskt lika bra att campa med en liten gammal 

vagn för några ynka tusenlappar. Det kulturella kapitalet känns inte heller så avgörande. Visst 

här finns säkert en massa människor som uppskattar kultur och har möjlighet att tillgodose 

dessa intressen, men det är ändå till syvende och sist det sociala kapitalet som är det 

avgörande. Det är socialt trygga människor som bor här som jag uppfattar dem. Det måste det 

vara, annars hade man inte kunnat leva så tätt i en harmoni som de ändå verkar göra. Alla vill 

koppla av och det är förvånansvärt få som avviker med störande beteende Här gäller 

konsensusperspektivet, allt skall vara i jämvikt. Avvikaren stör direkt och gästerna, vakten, 

eller vi åtgärdar direkt med en tillrättavisning. Vi har makten att avvisa gäster från platsen och 

under de sju år som förflutet sedan vi tog över har det bara hänt vid ett par tillfällen. 
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5.2 Camparnas uppfattning om campinglivet  
Det är öppningshelg på campingen – vagnarna rullar ivrigt in mot receptionen för att checka 

in, kvittera ut nyckeln till elskåpet och hälsar med fraser såsom: 

 

 ”Hej – nu är vi här igen – tänk vad ett år går fort, tycker inte det var längesedan vi packade 

ihop alla saker och nu ska de upp igen. Hur har ni haft det i vinter, har ni vilat nu så att ni 

orkar med oss en säsong till?” ”Har ni varit iväg på någon semester ?”  

 

På frågan om hur de haft det under vintern svarar en medelålders kvinna: 

 

”jodå, vintern har varit bra men lång. Nu kan man börja leva igen. Hemma rullar allt på i 

sina hjulspår, man jobbar, lagar mat, kör ungarna, följer med när de har aktiviteter. Tänk 

alla dessa tider och lappar att hålla reda på. Och man skall ju vara med på allt nu för tiden, 

stå i cafeterian, köra till matcher, baka och sälja. Så var det inte förr när en annan var liten 

då fick man ta sig till sina aktiviteter själv utan att föräldrarna var med. Här är så skönt, här 

kan man ta dagen som den kommer. Vi har inga måsten, inga tider att passa, ingen stress 

förutom nu när vi ska sätta upp förstås”  

 

Jag tolkar det som att den sociala responsiviteten som Asplund talar om blommar upp på 

campingplatsen, då camparen inte lever i sina vanliga rutiner och måsten. Asplund säger ju att 

rutiner hämmar den spontana lekfulla responsiviteten vilken då kan övergå i associal 

responslöshet. 

 

Ett annat äldre par kommer in och kramar om mig och hälsar och småpratar: 

 

”har du hört att han på plats x fått en stroke, vi ringde till honom förra veckan och talade 

med frun som berättade detta. Vi brukar ju ringa varandra någon gång under vintern för att 

höra hur det är och så, och prata lite sommarminnen förstås” 

 

Någon kommer in för att berätta att de köpt en hundvalp, någon har blivit mormor och 

kommer med några kort för att visa. Många kommer in för att hälsa och för att försäkra sig 

om att allt är bra, att allt är ”som vanligt”: 
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 ”Är det några förändringar i år som vi bör veta”  

 

Utanför receptionen och affären samlas det folk, man hälsar med glada tillrop. Stämningen är 

på topp och alla verkar vara glada att vara tillbaka. Jag observerar det samspel som äger rum 

utanför min dörr, människor kramar om varandra, frågar hur det är. Jag har inte kunskap om 

vad alla gäster arbetar med men de jag vet, är alltifrån läkare till fastighetsskötare. Många 

kvinnor arbetar inom skola, vård och omsorg precis som i samhället för övrigt. Kommer på 

mig själv att tänka på att Marx hade lett i sin himmel då han sett samspelet över 

samhällsklasserna. Det är första gången som jag faktiskt ser campinglivet som relativt 

klasslöst. Det finns dock väldigt få campinggäster med annan etnicitet än den svenska, om 

man undantar våra nordiska grannländer, eller några kvinnor från exempelvis Thailand och 

Filippinerna som gift sig med svenska män. Tråkigt kan jag tycka, men det tycks som om 

camping som fenomen är ”svenskt”. När jag kör en runda över campingplatsen efter 

stängningsdags råder det fortfarande full aktivitet på många platser, förtält sätts upp, man 

lägger golv och grejar. I något tält sitter flera par med tända ljus och ett glas vin framför sig, i 

ett annat spelar någon kort. En del hänger över vindskydden för att språka lite med grannen 

över en öl, och det verkar som folk trivs. Allt tyder på att det är harmoni på campingplatsen. 

Morgonen därpå är det full fart från tidig morgon, alltfler husvagnar rullar in. I affären köar 

gästerna för att köpa sin morgontidning och färska frallor. Man småpratar och skojar. En äldre 

kvinna kommer in i receptionen: 

 

”jaha, då var man sambo igen. Jag och gubben är ju särbo på vintern, som du vet. Barnen 

säger att vi inte är kloka som inte vill flytta ihop i någon av våra stora lägenheter men att 

flytta ihop på 10 kvadrat funkar fint. Jag lagar mat och gubben fixar disken. Allt är ju så lätt 

här och vi är ute mycket”  

 

Det har gått några veckor sedan öppnandet och regnet öser ner på kvällen. Jag står i 

dörröppningen till butiken och tittar ut över campingen som verkar ganska ödslig. Ett par med 

ordentliga regnkläder och stövlar promenerar förbi och stannar: 

 

”Du tror väl inte vi är kloka som stressar ner efter jobbet, lämnar huset för att tränga in oss i 

den lilla vagnen när man vet att det ska regna”. 

 

 Jag skrattar och frågar vad det är som drar och får till svar: 
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”Det här är avkoppling, det spelar ingen roll vad det är för väder. Det är så skönt att bara 

vara. Man kan ju inte göra något här, husvagnen städar man på en halvtimme och gräset 

klipps på 10 minuter sedan är det bara slappa som gäller. Nu ska vi gå över till grannarna 

och prata lite, spela lite fyrmanna och umgås” 

 

Det verkar alltså vara den sociala interaktionen som står i fokus på campingplatsen. Man gör 

fort undan sina ”måsten”, för att kunna umgås med andra campare. Hemmet är fullt av rutiner 

och plikter som Asplund talar om som förödande för den sociala responsiviteten. Jag vågar 

påstå att det sociala umgänget får stryka på foten för de flesta camparna under vintertid. Hårt 

arbetande småbarnföräldrar har fullt upp med att dra runt lasset med alla plikter och rutiner 

som detta småbarnsliv innebär, att det inte blir mycket tid över för att umgås varesig med 

familjen, vänner eller grannar, såsom jag tolkar det. Pensionärerna har av praktiska skäl 

svårare att komma ut och träffa andra människor och många sitter säkert ensamma i sina 

lägenheter.  

 

En kvinna, som jag uppfattar som ensamstående, eftersom jag aldrig sett henne tillsammans 

med någon man förutom i sällskap med de andra gästerna, säger: 

 

”Jag tycker det är så skönt att komma ner. Man träffar mycket folk här, det är lätt att prata 

med alla om man vill. Ibland är jag med och spelar kubb eller boule, och ibland vill jag inte. 

Men det är inga konstigheter, det är ett otvunget sätt att umgås. Min man däremot tycker inte 

alls om detta livet. Han har svårt att vara här, blir rastlös och vill hellre vara hemma och 

greja med huset och så. Själv älskar jag kravlösheten, att sköta sig själv och göra som man 

vill.” 

 

Det handlar alltså om enkelheten, det är enkelt och kravlöst att umgås med grannarna på 

campingen. Man behöver inte bjuda flott. Återigen går mina tankar till Asplund som säger att 

den sociala resposiviteten blommar upp i närvaro av andra. Camparen är en social människa. 

Ett annat äldre par som nyligen sålt sin villa och flyttat till lägenhet berättar: 

 

 ”Att vara här nu är ännu skönare, utan dåligt samvete för vad som måste göras hemma på 

huset, målning, rensning av rabatter och klippa gräs. Nu har vi vår lilla vagn och våran lilla 

plätt och kan verkligen koppla av. Här finns all service vi behöver. Vi funderade ett tag på att 
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köpa husbil och oss om lite omkring med det är ju hemskt med alla vägpirater. Här är vi 

trygga och det uppskattar man i vår ålder.” 

 

Ett annat par som legat här i över 20 år säger  

 

”Förr reste vi runt lite när barnen var små men vi, återvände alltid hit ett par veckor för att 

barnen ville stanna här längre. De fick ju kompisar här och det var enkelt för oss. Vi 

bestämde oss för säsongsplats när det nya servicehuset byggdes och det blev ju bekvämt. 

Sedan har åren bara rullat på. Här är lugnt och tryggt och skönt med vakter, så vi sover gott i 

vagnen, bättre än hemma faktisk, fastän vi har satsat på svindyra madrasser” 

 

Den oorganiserade campingplatsen som Blom och Nilsson (2005) talar om är ett minne blott. 

Campingplatsens torrdass har bytts ut mot moderna servicehus med alla de faciliteter som 

man kan tänkas behöva som campinggäst. Behovet av en viss bekvämlighet finns alltså, om 

man nu kan kalla de allmänna toaletterna och duscharna för bekvämt. Idag efterfrågas mer 

och mer ifråga om bekvämligheter, aktiviteter för barnen och service såsom trådlöst nätverk. 

 

Trygghetsaspekten är alltså en starkt bidragande faktor verkar det som. Enligt Bauman 

(2002,s17) byggde folk i städerna murar runt städerna av rädsla för främlingar, och säkerligen 

är campingplatsens struktur med skyddsplantering runt om, en bom som går ner om natten det 

som hjälper till att skapa trygghet.  

 

En regning morgon kommer en irriterad gäst in i receptionen. Han har blivit av med sin 

morgontidning i den gemensamma brevlådan för campinggäster. Tidningen har han begärt 

eftersändning på hemifrån. Han är mycket upprörd och tycker jag skall flytta brevlådan 

innanför bommen.: 

 

”Det skulle lösa problemet för det måste vara någon från lokalbefolkningen som tar den från 

cykelbanan.” Om du inte kan flytta lådan så tycker jag att du skall sätta lås på lådan och ge 

varje campinggäst en nyckel.”  

 

Jag förklarar i vänlig ton att jag dessvärre inte tror att det hjälper, att vi haft problem med att 

tidningar ibland försvinner under alla år, och att det självklart lika gärna kan vara någon på 

campingen som tar den. Därför skulle det inte hjälpa med att alla har varsin nyckel. Tanken 
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att någon på campingen skulle ta hans tidning har inte slagit honom. Gästen ser helt 

oförstående ut och går ut genom receptionen. Ett par dagar senare möter jag honom ånyo och 

nu berättar han att: 

 

 ”det var ingen som stulit min morgontidning. Det hade bara inte kommit igång med 

eftersändningen”   

 

När jag tänker på vårt samtal slås jag av den fullständiga tillit han känner för människorna på 

campingplatsen. Trots att han är omgiven av främlingar, han är gäst hos oss för första året, 

och känner ändå en total trygghet. Jag undrar om han känner samma tillit till sina grannar 

hemma i den hyresfastighet där han bor. Giddens (1991:s30) skriver att den tillitsfulla 

inställningen i relation till specifika situationer eller personer är direkt förbunden med 

individens trygghet. Ja, det måste man väl säga att det gäller i alla fall för denna gäst. Även 

Asplund bekräftar ju denne mans agerande om man ser campinglivet som ett vardagsliv med 

dess sociala responsivitet. Det finns ett självklart förtroende för de andra gästerna.   

 

Ett annat par som träffats och till och med gift sig på den campingplats där de tidigare hade 

säsongsplats kommer förbi. De flyttade till oss då den tidigare campingen kraftigt höjde 

priserna. Detta par bor numera även i en lägenhet inne i stan, men skulle aldrig ge upp 

husvagnslivet: 

 

 

”Det är ju vårat liv, här har vi våra vänner och vi trivs som fisken. I år har jag hjälpt inte 

mindre än 9 familjer med förtältet”  

 

Eftersom jag vet att denne man har nack- och ryggproblem ber jag honom vara rädd om sig 

och inte alltid hjälpa till om det innebär att han själv blir dålig en tid efter. Vi pratar en stund 

om att det är svårt att säga nej och kommer överens på skoj om att gå en kurs där vi lär oss 

detta. Ett par dagar senare kommer mannen och frun in till mig i receptionen igen. 

 

 ”Jag har en present till dig säger han och tar fram ett litet hjärta av trä där det står ”Våga 

säga… Nej!”.” 
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 Jag tackar och hoppas att han köpt ett för egen del också! Tycker i sådana ögonblick att jag 

har världens roligaste arbete, så många härliga människor. Ett yngre par som varit här ett par 

år säger: 

 

”Här så lugnt och skönt, vi sover så jätteskönt. Barnen med, man är ju så nära varandra. Vi 

umgås mer med barnen på ett annat sätt, hemma är det på sina respektive rum vid datorerna. 

Att ligga jämte andra såhär är trevligt, det är den sociala gemenskapen som är viktig. Man 

träffas, tar en öl, grillar tillsammans och snackar. Man kan gå klädd som man vill, det är 

kravlöst. Det är en viss stil bland husvagnsägare som gör att man känner gemenskap. Precis 

som bland båtägare eller bland de som kör motorcykel.”´ 

 

Den sociala känslan och samhörigheten är viktig. Även trygghetsaspekten är närvarande bland 

de yngre. Det här med att gå klädd som man vill skapar också en känsla av frihet. Lite som att 

vara backstages i Goffmans mening. Man behöver alltså inte bevisa något som i frontstage. 

Man är helt enkelt privat, trots att man är omgiven av främlingar.  

 

Häromdagen kom en kvinna till mig i butiken efter att det regnat kraftigt: 

 

”Jag har legat sjuk sedan i söndags, men idag gick jag upp. Jag såg att Johansson glömt 

stänga dragkedjan ordentligt, så jag fixade det.” Jag tejpade även ett tält med silvertejp där 

jag såg att det läckt. Vilken tur att jag var här!”  

 

Vid något enstaka tillfälle har vi problem med cykelstölder och på frågan om cykeln var låst 

nås man av svaret:  

 

”Nej, nej vi låser aldrig här – det har vi aldrig gjort.” ”Här är vi som en stor familj – så det 

måste vara någon utifrån som stulit.”  

 

Att människor känner en stor trygghet här är som tidigare nämnts ett viktigt argument för att 

campa på campingplats. Kommer återigen att tänka på Giddens (1991: s30) och det han 

skriver om den tillitsfulla inställningen som är direkt förbunden med individens trygghet. Jag 

tycker mig kunna säga att det är trygga människor som bor här. Det är sällan något bråk eller 

tjafs om saker utan för det mesta råder harmoni. Att människor är trygga i sin identitet som 
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campare tror jag får till följd att man umgås fritt ”över klasserna” och inte behöver några yttre 

attribut som signalerar att du har en annan identitet utanför campingplatsen.  

 

5.3 Observation av campingliv
När man går en runda på campingen ser man idel svenska flaggor vid många av vagnarna. På 

flera ställen har man även en fotbollsflagga med det egna fotbollslaget. När Elfsborg har 

matcher, här är ju 80% ”boråsare”, är det fullsatt framför storbildsteven på restaurangen, man 

dricker öl och hejar på sitt lag. På några platser sitter skyltar med ”Avenyn” och 

”Kungsportsplatsen”, den blåvita flaggan för IFK Göteborg vajar i vinden. Här har 

Göteborgarna gaddat ihop sig. Att känna sin identitet är viktig, den fasta såväl som den 

flexibla som man måste anta när man umgås fritt över klasserna.  

 

Två gånger under samma dagar observerar jag två oberoende samtal mellan först två kvinnor, 

där den ena kommit för att hälsa på sin väninna som har säsongsplats på campingen i 

samband mer att hon och hennes sambo tagit in på Stadshotellet i stan.  

 

”Det är skönt med hotell, men att sitta här och fika i solen och titta på folk är minst lika skönt. 

Jag hade lika gärna stannat här och sovit över i ert förtält.  Det är faktiskt kontrasterna i livet 

som gör att man uppskattar det. Den ena stunden är man omgiven av lyx och nästa stund 

lever man enkelt”. ”Ja, att leva campingliv lär en att uppskatta den lyx som hemmet har. Som 

att stoppa in disken i maskinen, att duscha obegränsat är en lyx man uppskattar. Vi åker hem 

och tvättar och kollar posten men efter en dag längtar jag ner igen. Att trängas och leva 

enkelt gör helt enkelt att det egna hemmet  uppskattas mer” 

 

Det andra samtalet utspelas också mellan två kvinnor som sitter utanför receptionen där de 

slagit sig ner för att äta glass.  

 

”vad skönt vi har det, bara att sitta här och njuta i all enkelhet, utan att behöva tänka på 

något annat som måste göras. Barnen är här i krokarna och leker och gubbarna tar en öl. 

Alla är nöjda och belåtna” 
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Det är enkelheten som framträder i den sociala interaktionen. Man umgås med lätthet, med 

naturlighet och respekt för varandra. Det finns en tydlig balansgång mellan närhet och distans 

till varandra som jag uppfattar det.  

 

Sommaren 2007 har fram till skrivandets stund visat sig från sin allra regnigaste sida. Bortsett 

från två dagar sol har det regnat nästan oupphörligen sedan midsommarhelgen. Några långa 

lata dagar på stranden för camparna har det inte direkt varit tal om. Trots detta bedrövliga 

väder tycker jag mig observera att människorna alltjämt mår bra. Någon eller några gnäller 

självklart om små bagateller, många klagar självklart på vädret men de allra flesta verkar ta 

det med ro ändå 

 

”Vi får göra det bästa av det, det är ju inget vi kan göra något åt. Vi är ju i alla fall lediga 

och får göra andra saker istället som att passa på att se oss omkring. I år har vi sett saker i 

närområdet som vi inte sett tidigare trots att vi varit här i många år. ” 

 
Dagarna går på campingen, blir till veckor utan att man vet ordet av är vi inne i slutet av juli 

och vi börjar närma oss slutet av säsongen. Det är alltjämt fullbelagt på campingen men jag 

måste avsluta min studie för att hålla mig inom tidsramen. En säsong går onekligen fort och 

jag håller med mina gäster om att de knappt hinner på upp tältet förrän det skall rivas ner igen. 

När någon väl börjar riva sprids en slags oro över campingen, ”oro i lägret”. Det känns som 

Asplund har rätt, det handlar om social responsivitet, människan reagerar på det den andre 

gör. Ett annat tecken som jag observerat är när någon i samma ”gäng” byter vagn brukar det 

smitta, och fler byter. När det gäller att plocka ihop börjar någon och de andra följer efter. 

Detta trots att det är en bit av säsongen kvar, vädret faktiskt visar sig från sin bästa sida, havet 

är varmt och det är mindre köer till faciliteterna.  

 

”Nu får vi skynda oss att riva för snart kommer höststormarna och då kan tältet blåsa sönder. 

Nästa helg kan vi inte komma ner för pojken har fotbollsmatch, ja nu börjar det ekorrhjulet 

igen” 

 

Jag observerar att för en gång skull är det inte pensionärerna som har bråttom, utan de ser i 

själva verket framemot att lugnet åter skall sänka sig över campingen. Jag begrundar detta och 

kanske är det så att många pensionärer sitter ensamma större delen av året, som jag var inne 
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på tidigare. Många kommer säkert inte ut på detta enkla sätt, ett par kliv, sedan är man mitt i 

den sociala interaktionen, som man kan välja att ta del av om man önskar.  

 

 ”det är nu som är den bästa tiden, hög klar luft, härligt väder och detta underbara lugn som 

uppstår efter att industrisemestern tagit slut. Nu njuter vi i fulla drag, vi cyklar spelar kubb, 

kort eller tar ett glas vin ihop”  

 

Jag tänker på alla de gäster vi faktiskt har från det att vi öppnar i april till dess att vi stänger i 

september och slås av tanken att det är ju nästan uteslutande ålderspensionärer som är här. 

Tänk att skicka alla äldre på en camping, alla som sitter ensamma i sina lägenheter eller rum. 

Att den sociala biten är viktig för alla människor är ju inget nytt och återigen med risk för att 

bli tjatig kan jag se vikten av trygghetskänslan. Jag är övertygad om att det hade gjort många 

människor gott att ta del av den sociala gemenskapen som finns.  
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6. Avslutande analys 
Giddens (2002) skriver att moderniteten skapar skillnader, uteslutning och marginalisering. 

Jag tolkar med det material jag fått fram att campinglivet ses som en slags motpol till det 

okända globala. I detta samhälle känns det inte som om någon är utesluten, man har möjlighet 

att ta del av den interaktion som förekommer på sina egna villkor. Säkert är det så som 

Giddens säger att individerna trivs eftersom det är traditionella gamla vanliga regler som 

gäller här, alla kan koderna, om inte annat får de inom kort reda på dem. Alla samtal där 

gästerna förvissar sig om att allt är som vanligt visar på att det är en del av det som lockar. 

Campinglivet handlar även i mångt och mycket om att du gör ett livsstilsval. ”är man campare 

så är man” och liknande är vanliga fraser gäster emellan.  

 

Bauman (2000) talar om att det postmoderna konsumtionssamhället är stratifierat där 

dimensionen av de ”längst upp” och ”lägst ner” är graden av deras rörlighet. Deras frihet är att 

välja var de vill vara. Bauman skriver vidare att man inte talar med varandra över gränsen. 

(ibid: s 82) Jag kan hålla med till vissa delar, att visst är det så, men på något sätt känns 

campingplatsen som en liten ”bubbla”, ett litet samhälle i samhället, och där jag inte tycker 

mig finna stöd för att camparna inte talar med varandra över gränsen. Tvärtom, 

campingplatsen känns som relativt klasslös om man undantar det faktum att det är nästan 

uteslutande svenska campare som vistas här. Inga invandrare campar hos oss. De av annan 

etnicitet som besöker oss stannar ett par dagar, ofta för att fortsätta norrut. Vidare för Bauman 

resonemanget om vagabonder och turister och alla som campar här ser jag självklart som 

turister. De är här för att de vill vara det. Att camparna är på campingplatsen under helger och 

sommarsemestern, samtidigt som de turistar runt om i världen, ser jag som ett tecken på att 

camparna dels strävar efter den trygghet och vanor som campingplatsen ger. Baumans teori 

om den fixerade identiteten måste kunna appliceras då de vistas på campingen. Samtidigt 

håller camparna sig med en flytande identitet för att möta allsköns människor de träffar här, 

vilken även är nödvändig för att röra sig mellan olika platser på andra tidpunkter på året. Med 

facit i hand känns denna teori och detta begreppspar inte fullt relevant i sammanhanget. 

Säkerligen skulle resonemanget och jämförelsen kring turist kontra vagabond lyftas fram om 

jag gjort studien på annan plats, kanske på en camping där människor bodde för att de inte 

hade någon annan stans att bo.  
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Min slutsats är att campingplatsens struktur och den kontroll som människor har på varandra 

spelar roll för tryggheten och trivseln. Strukturen utgör på något sätt grunden, men det är 

människorna och deras interaktioner som skapar den trevliga atmosfären. Den sociala 

interaktionen är viktig och som Michael Benedikt sammanfattar det nya samhället vilket 

citeras i Baumans bok Globalisering. ”Det är den möjliga förflyttningen och den sociala 

sammanhållningen som är avgörande, oavsett omfång är social sammanhållning en funktion 

av konsensus, av gemensam kunskap, och utan en konstant uppdatering och interaktion beror 

denna sammanhållning i grund och botten på en tidig och strikt utbildning och hågkomst av 

kulturen ” (ibid: s 19) Det kanske är detta som camparen menar när denne säger att camping, 

det sitter i generna.  

 

Trygghetsfaktorn är en stark bidragande orsak till camping, vilket mitt material vittnar om. 

Bauman (2000) skriver att folk väljer det nära för att vara trygga. Nära är ett utrymme, inom 

vilket man kan känna sig ”chez soi”, som hemma helt enkelt. Campingplatsen är för många 

människor som jag tolkar det hemma och välbekant, här kan camparen slappna av och känna 

sig säker. ”Långt borta” innebär enligt Bauman att man blir osäker och nervös, det är alltså 

det nära som ger trygghet och självsäkerhet och innebär ett smärtfritt tillägnande av vanor 

som inte kräver någon större ansträngning. (ibid: s17) Jag tycker mig finna stöd i detta särskilt 

med tanke på att camparna har så svårt att byta plats när de väl ”bott in sig” och känner sig 

bekväm med grannar. Den sociala interaktionen och tryggheten som detta innebär är alltså 

som jag ser det, en av förklaringen till att campinglivet är så speciellt. Det som skiljer turisten 

från vagabonden är dock såsom Bauman skriver, kapitalet. Vagabonden saknar helt kapital 

och tvingas att resa till platser han inte själv valt till människor som inte välkomnar honom. 

Den person som kan använda sig av mångfalden för att skapa en distinkt självidentitet som på 

ett positivt sätt sammanflätar element från olika miljöer har en klar fördel. Detta besitter 

kosmopoliten som jag ser det. 

 

Med många av gästerna har jag med åren utvecklat en slags vänskapsrelation med, då i 

egenskap av förälder, eftersom jag har två barn som ”lever campingliv”, och leker med barnen 

på campingplatsen. Mina barn älskar campinglivet och duschar exempelvis gärna i 

servicehusen istället för i vår stuga, sitter tillsammans med kompisarna i deras husvagnar 

istället för att ta ”hem” dem till vår stuga, vilket de självklart gärna får. Min erfarenhet av alla 

dessa barn/tonåringar som bor hos oss, säger mig att de tycker om känslan av ”det lilla mysiga 

trygga” i husvagnen. Samtidigt när de spelar kort, spel eller ser på film, har de full kontroll på 

 36



det som sker utanför husvagnsfönstret. Vilka är på fotbollsplan, vilka är vid gungorna, vilka 

cyklar förbi. Jag ber ofta barnen sitta inne hos oss för att där finns med campingmått mätt 

relativt god plats men jag har insett att de hellre sitter i någons husvagn där kanske föräldrar 

sitter i förtältet eller i alla fall är i krokarna. Det är alltså inte bara de äldre som uppfattar 

tryggheten som en av de viktigaste grundstenarna för campinglivet. De unga familjerna som 

jag talat med vittnar om samma sak, likväl barnen och tonåringarna.  

 

Den sociala interaktionen och tankarna kring den sociala responsiviteten som Asplund (1987) 

beskriver kan med rätta appliceras här. Här umgås individerna med lätthet, naturlighet och 

respekt. Det finns en balansgång mellan närheten och distansen till varandra. Man umgås 

gärna och pratar lätt, men individerna tillåter varandra att ha ett stort utrymme för det privata. 

Vissa umgås mer med varandra, vissa mindre. Som en tyst överenskommelse är umgänget 

varken mer eller mindre än förväntat och önskat. Så tolkar jag det i alla fall och människor 

verkar nöjda. Många, många är de samtal jag för med gästerna som vittnar om detta. Det är 

för den naturliga sociala samvaron som de är här. Man har i grunden ett gemensamt intresse, 

campandet, en livsstil och enkelheten som detta innebär men det är ändå det sociala som 

avgör. Människan lever verkligen upp i samvaro med andra. Vad Asplund säger om leken må 

med rätta appliceras på alla barnen på campingen, stora som små, att leka är att respondera. 

Leken är dessutom helt frivillig. 

 

Självklart spelar priset en roll. Vi ligger prismässigt väldigt bra till vilket avspeglas på de 

långa köer vi har in, på både säsongsplats och ”rörliga platser” under högsäsongen. Att det är 

priserna som avgör har varit svårt att få fram konkret. Gästerna aktar sig noga för att tala om 

att vi ligger lågt i pris, säkert i rädsla för att det blir höjningar. Jag tolkar det som ett uttryck 

för det beroendeförhållande som ändock existerar mellan mig och gästerna. Jag tror självklart 

att gästen är medveten om att vi ligger mycket lägre jämfört med våra kollegor/konkurrenter. 

De som ligger hos oss berättar gärna om bekanta som de har på andra campingar runt om i 

kommunen och länet och hur de fungerar där, så jag utgår från att de diskuterar vad det kostar. 

Detta är som sagt inget som gästerna diskuterat med mig vilket kanske inte är så förvånande.  

 

Fördomarna att camping är något för ”de som sitter inne i lägenhet och jobbar i fabrik hela 

vintern” ligger långt ifrån den verklighet som jag upplever här. Att campare går omkring i 

likadana träningsoveraller kan väl för all del stämma vid något tillfälle, precis som i alla andra 

sammanslutningar.  Människorna här har i första hand som jag ser det, en fast identitet, i form 
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av campare. De har frivilligt gjort sitt livsstilsval. Den flytande, mångfasetterade identiteten 

kommer väl till pass för att kunna ”föra sig” på campingen, att kunna de sociala koderna, för 

att kunna umgås med alla slags människor, klasslöst och kravlöst. Giddens skriver att 

moderniteten skapar skillnader, uteslutning och marginalisering. Kanske kan man tolka 

campingplatsen och campinglivet som ett slags motpol till det okända. I detta lilla samhälle, 

känns det som jag tolkar det, som om ingen är utesluten, man tar så stor del av interaktionen 

som man önskar. 

  

Om jag skulle placera in camparna i rummet av sociala positioner enligt Bourdieu (1993: s 

290-291) upptäcker jag att jag nog får problem. De passar in överallt i detta rum av sociala 

positioner och i grunden handlar det nog om ett livsstilsval. 
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Slutord 
 
Det är som alltid med blandade känslor för mig, som säsongen närmar sig sitt slut. Jag är 

ganska trött efter alla sena kvällar och tidiga morgnar, men kommer efter att ha vilat ut att 

sakna pulsen och alla dessa människor. Denna relativt homogena grupp av människor med 

husvagnar av alla de slag, som jag ser det. Dessa människor som på ytan kan verka lika men 

som ändå ges utrymme att vara så olik som man är. 

 

Min uppsats har varit rolig och spännande att skriva. Jag har fått klarhet i saker och tycker 

mig fått stöd för det som jag tidigare bara haft på känn vad gäller motiven för campande. Jag 

nämnde tidigare att camping ses som ett svenskt fenomen. Kanske är det så att invandrarna 

upplever att det varit svårt att passa in på en campingplats i Sverige med alla de sociala koder 

som krävs. Eller är det så enkelt att de väljer en annan form av semester av skäl som att de 

besöker hemlandet, åter utomlands eller väljer annan semesterform.  Jag vet inte, men 

nyfikenheten har väckts och det hade varit roligt att undersöka det. Självklart finns camparna 

över hela världen och det hade varit spännande att göra en jämförande analys med ett annat 

land.  
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