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Varför älskar svenskar camping? 
Camping är en av Sveriges mest populära semesterformer med 14 miljoner gästnätter per år. 
Men vad är det som gör campingsemestern så populär bland oss svenskar? 

Hege Leivestad är doktorand i socialantropologi vid Stockholms universitet och arbetar på en 
doktorsavhandling om camping. Hon har besökt campingplatser i Sverige och Spanien och gjort många 
intervjuer med campinggäster. Enligt henne är det ett begrepp som återkommer när man pratar med 
svenska campinggäster; frihet. Upplevelsen av frihet är präglad av den svenska historian med en tidig 
och stark semesterlagstiftning och allemansrätt. Den har också starka band till den amerikanska 
bilkulturen som spreds till Europa under 50- och 60-talen.  

I Hege Leivestads möten och intervjuer med svenska campinggäster återkommer samma svar på varför 
de bor på campingplats: ”Det är ju friheten”. Hennes forskning visar att ”frihet” kan betyda olika saker 
för olika personer.  

Här är några exempel vad frihet betyder för svenska campinggäster: 

- Mobilitet. Det går att flytta sitt semesterboende för den som inte trivs. Även för den som har 
säsongsplats och står hela året på samma campingplats finns möjligheten att röra sig och därmed 
känslan av frihet.  

- Tid. Många har en annan tidsuppfattning under semester och ledighet. Campinggästerna upplever 
det som att de har mer tid och det ger en känsla av frihet. 

- Natur. I husvagnar med tunna väggar eller i tält kommer naturen och vädret i alla dess former 
närmare. Mycket av det sociala livet på campingplatsen sker dessutom utomhus. Närheten till 
naturen ger en känsla av frihet.  

- Hus och hem. I husvagnen/husbilen upplevs en frihet från vardagssysslorna hemma. Ingen 
behöver klippa gräset, fixa taket, tvätta eller stryka. Samtidigt finns en frihet att skapa ett nytt hem på 
campingplatsens och semesterns villkor.  

- Materiella ting. Många vill ta avstånd från vardagens överkonsumtion och leva ett enklare liv utan 
ett överflöd av prylar. Det ger en känsla av frihet. 

- Relationer. I husvagnen/husbilen omförhandlas ofta familjestrukturerna och de traditionella 
genusrollerna. Kvinnor som traditionellt gör en större del av hushållsarbetet hemma får mindre att 
göra, matlagningen blir mer en gemensam aktivitet ofta vid grillen. Det innebär en känsla av frihet.  

 

För mer information kontakta gärna: 
Hege Leivestad, doktorand i socialantropologi vid Stockholms Universitet, 070 744 01 65, 
hege.leivestad@socant.su.se 

 

mailto:hege.leivestad@socant.su.se

