
1 
 

Svenska fritidshus – en historia 

”Den skarpa åtskillnad mellan arbetstid och fritid, som är så karakteristisk för det moderna 

samhället med dess genomförda arbetsdelning, fanns inte i ett samhälle, som var byggt på 

självhushållningens princip, liksom den än i dag inte existerar inom samhällsgrupper, som 

leva mer eller mindre kvar på självhushållets stadium.” 

Citatet är hämtat från Gotthard Johanssons artikel Det moderna fritidsproblemet i 

utställningskatalogen till Fritiden. I sommar är det åttio år sedan utställningen i Ystad lyfte 

fram den aktiva och organiserade fritiden som ett samhällsideal för den moderna människans 

ledighet. Senare satte 1960-talets ekonomiska tillväxt den individuella konsumenten och 

kärnfamiljen i centrum. I början av 2000-talet är varken kollektivet, familjen eller fritidens 

desamma. Globalisering, förändringar i arbetslivet och nya samlevnadsformer är exempel på 

faktorer som påverkar människors vardagsliv och deras förhållanden till bostad, arbete och 

fritid.  

Den skarpa gräns mellan arbete och fritid som Gotthard Johansson beskrev hade sitt ursprung 

i industriarbetarens bundenhet till maskinen: ”Arbetstiden och fritiden äro för honom två 

skilda världar, skarpt avgränsade från varandra”.  För en del människor har den rumsliga 

separationen mellan arbetsplats och fritid kommit att bestå. För andra grupper har teknologin 

möjliggjort att den fysiska uppdelningen mellan arbete och fritid har kunnat lösas upp. Många 

människor har i dag sociala och ekonomiska möjligheter att växla bostad inom samma 

kommun, mellan olika delar av landet och över nationsgränserna. Den rumsliga uppdelningen 

mellan arbete och fritid – i form av ett enkelt fritidsboende på landet och ett mera bekvämt 

permanent stadsboende – tycks på väg att spela ut sin roll.     

Det är dags att ifrågasätta den modernistiska stadsbyggnadstraditionen att i fysisk planering 

separera arbete, fritid och boende genom en uppdelning i fritidshus och permanentbostäder. 

En sådan uppdelning utgår från att det går att kategorisera olika typer av bostäder. Istället 

borde vi granska de föreställningar som kategoriindelningarna utgår ifrån. Dubbel bosättning 

som begrepp har fått disparata betydelser utifrån skattelagstiftning, folkbokföring och 

socialtjänst, medan fysisk planering försöker upprätthålla en alltmer fiktiv gräns mellan 

bostadsformer. Dubbel bosättning kan ses som ett exempel på ett dilemma där planeringens 

försök att bemästra en bångstyrig verklighet krockar med människors livsformer. 

Sociologer har beskrivit Sverige omkring år 1930 som ett land med en stark och avgränsad 

arbetarklass, där drygt hälften av landets förvärvsarbetande var industriarbetare. Bilen höll på 

att bli tillgänglig för allt fler på grund av masstillverkning och höjda löner. År 1938 blev två 

veckors semester lagligt reglerad för vissa grupper. Tillgång till ett alternativt sommarboende 

kom därför ett överkomligt mål för allt fler i samhället. Samtidigt stod det klart att de nya 

samhällsbildningar, som den moderna fritidsbebyggelsen gav upphov till, var ett starkt hot 

mot andra former av friluftsliv.  

De ansvariga för utställningen i Ystad tycks ha haft tankar på att diskutera ”hela 

sportstugeproblemet” mer ingående. Ambitionerna kom i stort sett att stanna vid att presentera 

ett antal sportstugor med varierad planlösning och storlek, alltifrån ett enda rum på 8,5 

kvadratmeter till en exklusiv sportstuga på 75 kvadratmeter. I utställningskatalogen framstår 

sportstugan som en pusselbit i uppbyggnaden av det moderna Sverige, där begrepp som 

industritillverkning, rationalitet och standardisering är självklara och positivt laddade begrepp. 
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En kvalitet som Gotthard Johansson särskilt framhöll var utvecklingen av industritillverkade 

montagesystem som skulle göra det möjligt att helt valfritt kunna kombinera enheter för att 

uppföra ”praktiskt taget vilka hus som helst”.   

Intresset för konstruktion av monteringsfärdiga hus kom att öka efter andra världskriget. Det 

var i samband med att svensk träindustri kunde utveckla nya virkesbesparande och 

värmeisolerande byggnadsmetoder till följd av statlig satsning på trävaruexport. Åtskilliga 

trähusfabrikanter tillverkade fritidshus under vintersäsongen för att jämna ut produktionen.  

Till skillnad mot den charmiga men obekväma torpartillvaron, där tiden gick åt till vardagliga 

sysslor, gav det moderna fritidshuset tillfälle till ”fri” tid både för socialt umgänge och vila 

från rutinerna. I början av 1960-talet framstod fritidshuset i fabrikanternas marknadsföring 

som ett objekt för en växande medelklass. Ett decennium senare tycks målgruppen ha 

breddats, nu kunde det massproducerade fritidshuset framställas som ekonomiskt attraktivt, 

även för snickaren som själv kunde bygga. 

Efter en stagnationsperiod under andra världskriget kulminerade utbyggnaden av 

fritidsbebyggelse under efterkrigstiden. Alla fritidshus var inte massproducerade, det fanns 

självbyggare av olika slag och – då som nu – var det även en populär arkitektuppgift. Anders 

Tengbom beskrev år 1957 i Byggmästaren att huset, som han ritat för den egna familjen, 

kändes som att ”ta på sig blåställsbrallor och ett par gamla gymnastikskor, man blir lätt, sval 

och småsprallig”. Sysslorna för ”mor i huset” kunde reduceras genom funktionella lösningar 

inspirerade av båtliv. Den bekvämlighet som artikeln beskrev tycks för mannens del ha 

inneburit att slippa ifrån kostymen, medelklassmannens formella uniform. För kvinnan gällde 

i stället att hushållsarbetet skulle bli så lättskött som möjligt. Ett minimalistiskt exempel på 

köksbekvämlighet kunde år 1960 bestå av en spis, med två plattor och en liten ugn, inbyggd i 

en rullvagn som kunde rullas ut och in beroende på väderlek och där matlagerskan satt i en 

bekväm lätt fåtölj. Så såg det ut i Bruno Mathssons sommarhus i Frösakull, vilket visades i 

Allt i Hemmet år 1963med rubriken ”Det goda livets fritidshus”. Enligt planritningarna var 

däremot badrummet fullt utrustat med dusch, toalett och två handfat. 

Modernismens strävan efter att systematisera och funktionsseparera kom att bekräftas inom 

fysisk planering under 1960-talets stora utbyggnad av fritidsbebyggelse. Landets kommuner 

skulle genom översiktlig planering anvisa lämpliga områden för ”sommarstugor och liknande 

fritidsbebyggelse”. Fritidshus blev snabbt ett begrepp även utanför den statliga 

utredningssfären, dels som samlingsbegrepp för alla slag av fritidsbostäder, dels för en viss 

arkitektonisk utformning med start kring 1960. 

Enligt 1962 års fritidsutredning hade fritidsbebyggelsen genomgått en stark 

strukturförändring. Det gällde såväl byggnadstekniskt och planmässigt som socialt och 

ekonomiskt. Standarden var visserligen mycket varierande, men när utredningen lät 

undersöka fritidshusägarnas ambitioner visade det sig att de i allmänhet ville höja standarden 

succesivt. Även de bostäder som tidigare hade haft en enkel utformning tenderade att 

”uppgraderas” till bekväma bostäder. Utvecklingen tycktes gå åt ett håll, när det fanns 

ekonomiska möjligheter. Fritidsbostaden började alltmer likna den ordinarie bostaden och bli 

utbytbar mot denna.  
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För att möjliggöra rationella och effektiva lösningar lär 1962 års fritidsutredning undersöka 

hur fritidshusområden skulle kunna byggas i tätare strukturer. Fritidshusets förutsättningar 

som familjebostad studerades på ett systematiskt sätt som för tankarna till Hemmets 

Forskningsinstituts tidigare kartläggningar av bostaden. Studierna gällde fritidshusets 

organisation och utrymmen för entré, matlagning, måltider, samvaro, sömn, hygien, kläder, 

redskap, hobbyarbete, uteplats, avfall och bil. Några höjda krav på fritidsbostadens 

funktionella egenskaper var det dock inte tal om att införa i lagstiftningen. I stället skulle 

funktionsstudierna kunna tolkas som en form av konsumentupplysning och allmän 

inspiration, i fråga om hur en komplett familjebostad för fritiden kunde se ut. 

Fritidsboendet utreddes även på 1980-talet, och betraktades liksom på 1960-talet som en icke-

ifrågasatt del av den svenska livsstilen och inte utbytbar mot andra tillfälliga bostadsformer.  

Men fritidsbebyggelsen hade alltmer framstått som en markkonkurrent i förhållande till 

viktiga samhällsintressen och hade bidragit till riksdagens beslut år 1972 om en nationell 

resurshushållningsplanering, den så kallade fysiska riksplaneringen. Genom restriktioner i 

form av riktlinjer och senare lagreglering genom naturresurslagen respektive miljöbalken, 

införde staten begränsningar för exploatering av fritidshusbebyggelse inom vissa särskilt 

värdefulla områden. Restriktionerna var däremot inte avsedda att förhindra utvecklingen av 

permanent bebyggelse. Liksom tidigare var det kommunernas sak att skilja på fritidshus och 

permanentbostäder. 

Plan- och bygglagen föreföll år 1987 stå för en mer ambivalent inställning. Å ena sidan 

synliggjorde PBL ett motstånd mot att styra hur bostäder skulle användas, i linje med 

fastighetsägarens bestämmanderätt över sin egendom. Å andra sidan synliggjorde PBL 

samhällsambitionerna att resurshushålla genom att generellt införa lägre krav för fritidshus i 

avsikt begränsa ett utbrett boende. När fritidshuset kunde ses som ett tillfälligt komplement 

krävdes inte samma funktionella utrustning som i den ordinarie bostaden. Under 2000-talets 

första decennium tillsattes flera nya utredningar i syfte att genomföra förändringar a plan- och 

bygglagen. Men synen på fritidshus i den nya plan- och bygglagen har i stort sett stannat vid 

den syn som på resurshushållning som gällde under 1970-talet och intar samma uppfattning 

om fritidshuset som ett komplement till den ordinarie bostaden, och är inte utbytbar mot 

denna.  

I tillämpningen tycks det i dag inte finnas någon entydig bild av hur landets kustkommuner 

ser på fritidsbebyggelsens vara eller icke-vara, varken i förhållande till hur begreppets ska 

definieras eller hanteras inför framtiden. De flesta kommuner tycks acceptera lagstiftningens 

utgångspunkter i stort, men vissa kommuner ifrågasätter planeringsverktygens meningsfullhet 

och räckvidd. En del kommuner uttrycker tvivel om användningen av begreppet fritidshus 

överhuvudtaget är relevant. Inget hindrar att nya bostäder som byggts för permanent bruk 

säljs som fritidsbostäder.  

Många väljer också av olika skäl att flytta ut permanent i ett fritidshus, vilket ökar 

kommunens skatteunderlag. Av de översiktsplaner som undersöktes år 2011 framgick att 

kustkommuner i högre grad än tidigare valde att inte kategorisera bostadsbebyggelse i 

fritidshus och permanentbebyggelse. När kommunerna bestämde sig för att lovpröva all ny 
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bebyggelse på samma sätt, så var det permanentstandard som normerade. Det kan tolkas som 

en pragmatisk anpassning till att alla bostäder kan användas för boende för såväl delar av året 

som hela året. Att separera bostäder i enkla och bekväma och koppla det till en indelning i 

fritidsbostäder och permanentbostäder framstår sammantaget som förlegat i förhållande till 

hur människor i dag använder sina bostäder.    
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