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The thesis The Vacation House as a Planning 
Dilemma deals with how the processes that 
generate meaning in space proceed in parallel 
both in everyday life and in the planning realm. 
Multiple dwelling, or having two homes, can be 
seen as a dilemma — one in which the planning 
system’s attempts to conquer an unruly reality 
conflicts with the ways people live.  The vacation 
house phenomenon is not a neutral concept, 
but rather influences and is influenced by a
variety of contexts. This ambiguity is proble-
matic for practitioners of spatial planning, a 
field that strives for unequivocal concepts. My 
interest is primarily directed at the relationship 
between the intentions in Swedish legislation 
and their practical application in planning. 
These legislative and planning spheres are also 
influenced by what actually happens in a physical 
space and by the conceptions we have of the 
life to be lived in it. The purpose of the thesis is 
to create the conditions for a discussion of how 
a planning dilemma like multiple dwelling can be 
understood based on how the various actors 
in a space create meaning and on the internal 
competition among them for the preferential 
right of interpretation over concepts. 
The thesis actualizes several scientific issues for 
us to address: How is the concept of multiple 
dwelling contextualized in material space? How 
does the housing market portray conceptions 

of vacation living? How do municipal planners 
view having two homes? How do environmental 
and urban planning laws view multiple dwelling? 
I use Henri Lefebvre’s three-part dialectic of 
spatial theory in this thesis as a tool for general 
classification, to analyze spatial processes over 
time, and to clarify the relationships between 
the different elements of a space and different 
actors’ actions in a space. The focus of my 
analysis of the field of planning is the various 
kinds of representations made by experts. My 
analysis of such constructions is conducted at 
the level of discourse. In order to understand 
how such spatial representations are constructed
and how they compete with one another, I 
have taken a discourse analytical perspective 
inspired by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. 

The results of my thesis have shown that 
problem solutions lead to different planning 
constructions depending on the underlying 
conception of the vacation house, whether 
the vacation house is conceived as the Other 
Home or the secondary home. My analyses 
have shown that modernism’s striving for 
systematization and functional separation 
doesn’t work, at least as applied to housing. 
We must question the premise of functionally 
distinguishing between housing forms as a 
means to conserving natural resources. 
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FÖRORD

Vad är väl ett avhandlingsarbete? Det kan vara trist och tråkigt … och alldeles 
underbart! Men nu är avhandlingsarbetet definitivt slut. Min avhandling Fritidshu-
set som planeringsdilemma är färdigskriven. Det hade inte varit möjligt utan hjälp från 
många personer i min närhet. 

Först och främst vill jag tacka min huvudhandledare Eva Öresjö. Eva har från 
första början trott på mitt val av avhandlingsämne och tillåtit mig ett stort mått 
av självständighet under arbetets gång. Eva har även förmedlat en god samhälls-
vetenskaplig forskningssyn och stöttat min väg in i vetenskapen, genom allt från 
textnära kommentarer till mer generella diskussioner. Jag vill också tacka mina 
båda biträdande handledare Kalle Bergman och Gösta Blücher, som också har 
läst och lämnat värdefulla kommentarer på mitt arbete. Kalle har hjälpt mig att 
tillägna mig ett vetenskapligt förhållningssätt. Gösta har bistått med fördjupning 
och perspektiv på planeringsprocess och lagkonstruktion.  

Ett särskilt tack vill jag rikta till docent Katarina Nylund, Malmö Högskola för ett 
mycket bra och konstruktivt slutseminarium. Jag vill också tacka mina kollegor på 
Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola för gott samarbete och trevlig sam-
varo. Personalen på Högskolans bibliotek har genom åren varit mycket hjälpsam-
ma och till er riktas ett kollektivt tack. Tack också till Bengt Fernstedt, biblioteka-
rie på Boverket, som oförtröttligt försett mig med äldre utredningsmaterial.      

Av betydelse för avhandlingsarbetet har också varit kontakterna med forskare och 
doktorander på två internationella konferenser i Norge, 2nd Nordic Geographers’ 
Meeting år 2007 och  Local Authority Planning in Change: Planning and Culture 
– IV Nordic Planning Research Symposium år 2009.     

Sist men inte minst vill jag tacka min familj. Tack Thomas, för att du har funnits 
vid min sida i avhandlingsarbetets berg- och dalbana, tålmodigt hört på mina 
utläggningar och uppmuntrat mig på alla sätt. Avhandlingen tillägnas våra barn 
Moa och Måns. Ni har visat stor förståelse för att jag har ägnat mycket tid åt 
avhandlingen, tack ska ni ha. Jag hoppas att jag till er har kunnat förmedla, inte 
bara vedermödor, utan också att det har varit en spännande och utvecklande resa 
väl värd att testa. 
 
Karlskrona i december 2010
Ingrid Persson  
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Det var något jag ville förstå och sedan berätta, om än inte nödvändigtvis i den 

ordningen.

Exakt så var det.

Ibland var jag mycket nära, men just som svaret fanns inom räckhåll, slank det 

undan. Jag såg liksom bara dess fladdrande rockskört på håll, hastigt försvinna 

runt ett hörn. Vid andra tillfällen tyckte jag att frågan om vad som skulle begripas, 

och varför, på sätt och vis var överflödig. Det viktiga var att känna igen ett lovande 

spår och sedan följa det, för att se vad som skulle hända. 

(Sjöberg, 2009:57)
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IntRODUktIOn

Inledning
Tänk ordet fritidshus och förmodligen dyker det upp en massa bilder i huvudet. En 
del av föreställningarna är kanske egna minnen av speciella hus och platser, en del 
har andra beskrivit. Många av dessa fritidshus ligger sannolikt vid vatten och nära 
naturen. Att dubbel bosättning inte är någon ny företeelse står klart för de flesta. 
Det finns alltså en tidsdimension i frågeställningen om fritidsbebyggelse. Dubbel 
bosättning innebär sociala aktiviteter, folk bjuder vänner och bekanta till lantstäl-
let, tillbringar semestern i torpet, umgås i fritidshuset. Dessa sociala aktiviteter för-
utsätter en fysisk iscensättning, en rumslig dimension. Hur den rumsliga dimen-
sionen gestaltas är delvis upp till den enskilda fastighetsägaren, medan samhället 
utövar viss kontroll genom planering och lagstiftning. 

Dubbel bosättning som forskningsfråga har främst intresserat kulturgeografer, 
sociologer och ekonomer under de senaste decennierna (McIntyre, Williams & 
McHugh, 2006; Müller & Hall, 2004). Det som hände på 1990-talet var, enligt 
Norman McIntyre att forskare i dessa fält, började diskutera utvecklingen av 
dubbel bosättning som ett resultat av ökande nationell och internationell turism. 
Framförallt den kulturgeografiska forskningen är omfattande och visar på hur 
komplex situationen kan vara, såväl när det gäller förhållningssättet till rörlighet 
och platsanknytning, som till ekonomisk, social och miljömässig strategisk påver-
kan på olika samhällsnivåer. 

I en studie av översiktliga planeringssystem i Västeuropa år 2006 noterade Ger-
hard Larsson att omvandlingsproblemen ofta är svåra, när tidigare fritidshusom-
råden permanentas. Han fann också att dessa frågor knappast alls har tacklats på 
ett systematiskt sätt i något av de undersökta länderna (Larsson, 2006:71). Dieter 
K Müller, C. Michael Hall och Donna Keen har framhållit att det hittills finns lite 
forskning om hur den lokala politiska beslutsnivån uppfattar frågeställningar som 
rör utvecklingen av sekundära bostäder (second homes) och hur denna nivå hand-
skas med problematiken som en strategisk fråga (Müller, Hall & Keen, 2004:32).   

Inom planeringsfältet har dubbel bosättning som forskningsfråga knappast disku-
terats efter plan- och bygglagens ikraftträdande år 1987. Tidigare svenska studier 
av dubbel bosättning inom bygg- och planeringsforskning, framförallt under 1970- 
och 1980-talen, har i huvudsak varit koncentrerade till normativa förslag och 
åtgärder inom planeringstillämpning. Ett sådant angreppssätt är relevant, men 
jag anser att det är otillräckligt, eftersom problematiken tenderar att begränsas 
till tekniska detaljlösningar. Det finns dock exempel på studier där den tekniska 
problematiken ställs i relation till såväl brukarperspektivet som den kommunalpo-
litiska situationen (Nyström & Eriksson, 1987). En tidig undersökning beskrev den 
planlagda fritidsbebyggelsens egenskaper och visade på stora och tydliga regionala 
skillnader i behandlingen av fritidsbebyggelsen i Sverige (Floderus, 1970). Studier 
har även gjorts före PBL av planeringens bristande förmåga att hantera lokal 
samhällsutveckling i kustområden (Bjur, Göransson & Werne, 1983). 
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Planeringsforskningen har också ägnat lite intresse åt att undersöka glappet 
mellan den modernistiska stadsbyggnadstraditionen att separera arbete, fritid 
och boende, och de senaste decenniernas förändring av konsumtionskultur och 
kommunikationsformer. Globalisering, förändringar i arbetslivet och nya samlev-
nadsformer är exempel på faktorer som påverkar människors vardagsliv och deras 
förhållanden till bostad, arbete och fritid. 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 idag sociala och ekonomiska möjligheter att växla bostad 
inom samma kommun, mellan olika delar av landet och över nationsgränserna. 
Den första nationella utställningen Fritiden i Ystad år 1936 lyfte fram den aktiva 
och organiserade fritiden som ett samhällsideal för den moderna människans 
ledighet. 1960-talets ekonomiska tillväxt satte den individuella konsumenten och 
kärnfamiljen som konsumtionsenhet i centrum. I början av 2000-talet är varken 
kollektivet, familjen eller fritiden desamma. Den rumsliga uppdelningen mel-
lan 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. 

För den tyska historikern Reinhart Koselleck befinner sig nuet i en brytning med 
det förflutna och öppnar sig mot framtiden. Enligt hans uppfattning kännetecknas 
den moderna tiden av en asymmetri mellan gjorda erfarenheter ”erfarenhetsrum-
met” och det som kan förväntas ”förväntningshorisonten” (Koselleck, 2004). Kan 
svårigheterna att hantera frågan om fritidshus i planeringen vara ett symptom 
på att det legala systemet och utvecklingen i planeringspraktiken har divergerat? 
Betyder det att vad som händer i planeringsprocessen är inkonsekvent i förhål-
lande till vad som pågår i ”det verkliga livet”, i människors vardagsliv? Är detta en 
problematik som handlar om hur den politiska makten och planerarprofessionen 
med hjälp av planeringsverktyg förmår eller inte förmår hantera rumsliga konse-
kvenser av människors förändrade livsvillkor?

Avhandlingens titel är Fritidshuset som planeringsdilemma. Avhandlingsarbetet startade 
med mitt intresse av att undersöka hur exploatering för bebyggelse i kustzonen 
påverkar platsens natur- och kulturvärden. För att göra arbetet hanterligt hade jag 
inledningsvis en avsikt att begränsa undersökningen till exploatering av fritidsbe-
byggelse under 1900-talets senare del. Men några frågor ställde till problem. Hur 
skulle jag definiera begreppet fritidshus över tiden? Är det meningsfullt att skilja 
mellan fritidshus och permanenthus? Är fysisk planering ett användbart redskap? 

Det skulle kunna vara så att användningen av dikotomin fritidshus/permanent-
hus mentalt blockerar möjligheterna att tränga bakom en föreställning att det 
är sorteringen som är bristfällig. En sådan föreställning utgår från att det går att 
kategorisera olika typer av bostäder så att de går att skiljas åt. Istället skulle det 
kunna vara så, att vi borde granska sorteringsredskapen, alltså de föreställningar 
kategoriindelningarna utgår från. Vad kan det handla om? Är det fråga om ett 
modernistiskt arv? Plats för arbete, plats för boende och plats för fritid. Från 
statsvetenskapligt håll har hävdats att tilltron till rationell styrning av framtiden 
fortfarande är stark inom planeringssfären och att svensk planpolitik kännetecknas 
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av ordnandet av rationella beslutsprocesser (Strömgren, 2007). Det rationella sät-
tet att sortera funktioner tycks fortsätta enligt en princip som fysikern och sam-
hällsdebattören Tor Ragnar Gerholm i ett annat sammanhang har beskrivit som 
ingenjörskonstens tekniska kulturtradition, där det gäller att tillgodose praktiska 
behov med tekniska hjälpmedel utan att fråga sig varför (Axelsson, 1995).

Liksom många andra har jag kommit i kontakt med dubbel bosättning i mitt 
privatliv, men också som yrkesverksam arkitekt och planerare. Vad kan hända när 
en praktiker, i mötet med akademin, antar rollen som forskare? Hur har jag gått 
till väga i mina försök att utforska det till synes välbekanta? Den egna förförståel-
sen kan göra det svårt att se något annat än det förväntade och/eller det önsk-
värda (Närvänen, 1999:26). Därför behövs det ett avstånd till materialet (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:28). Inom forskning talas också om forskarens roll som 
”innanför” respektive ”utanför”, vilket innebär att se problemet utifrån en posi-
tion av närhet respektive distans (Andersson & Persson, 1999).

Ur ett allmänt planerarperspektiv kan jag se kopplingar mellan omvandling av 
fritidshus- och permanentbostadsområden, tekniska komplikationer i infrastruktur 
och vissa kommunalekonomiska effekter. Men det finns ett talesätt som säger att 
den som varken blickar framåt eller bakåt kan bli stillastående. För att inte fastna 
i ett normativt synsätt kan det alltså behövas andra perspektiv. Svårigheterna att 
hantera begreppet fritidshus kan bero på att det i själva verket är något annat som 
ska undersökas samtidigt. Kanske behövs det ett förhållningssätt som är mer all-
mänfilosofiskt? Vad innebär det att arbeta och leva och hur får det fysiska uttryck i 
form av olika slags bostäder? 

Kultursociologen Johan Asplund menar att forskning i stor utsträckning går ut på 
att se något som något annat. Vi lägger alltså ett visst förhållningssätt på det vi ser. 
I stället för att se vissa fenomen som självklara kan vi till exempel välja att se dem 
som problematiska. Formulerat på annat sätt kan vi se dem som gåtor, vilka söker sin 
lösning, enligt Asplund (Asplund, 1970). Allt beror alltså på vilka referensramar 
forskaren lägger på det undersökta. Att en viss referensram är allmänt omfattad 
och därför uppfattas som självklar, betyder inte att den är självklar (Alvesson & 
Sköldberg, 1994:156). 

I ett försök att ringa in problematiken med dubbel bosättning har jag inlednings-
vis anlitat några olika källor. I dagligt tal används begreppet ”fritidshus” för att 
beskriva den bostad som inte uppfattas som den ordinarie. Vad säger uppslagsver-
ket? Själva begreppet fritidshus har historiskt belägg sedan 1963, enligt National-
encyklopedin. Men det visar sig också att begreppet fritidsbostad användes av 
Gotthard Johansson redan i katalogen till utställningen Fritiden i Ystad år 1936 
(Johansson, 1936:201). Vad säger statistiken? Enligt Statistiska centralbyrån kan 
den största utbyggnaden av fritidshus noteras under 1960-talet. Under en period i 
början av decenniet var tillväxten närmare 10 % (SCB, 2004:40). 

Vad säger lagstiftningen? Vid ett hastigt påseende tycks plan- och bygglagens för-
arbeten uppvisa en tveksamhet om hur företeelsen fritidshus ska hanteras. Å ena 
sida finns det en föreställning att, det inte är plan- och bygglagstiftningens uppgift 
att bestämma hur människor använder sina bostäder: ”det är främmande att i 
PBL [plan- och bygglagen] ta in regler om hur bostäder får användas” 
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(prop. 1985/86:1, s.183). Å andra sidan finns det operativa anvisningar till den 
kommunala nivån som hanterar planerings- och byggnadsfrågan i praktiken: 

Det avgörande momentet bör vara vilket ändamål som har angetts i lovet 
för varje byggnad. Kan inte detta klarläggas får i andra hand byggnadens 
standard och det faktiska användningssättet beaktas vid bedömningen av 
om det är ett fritidshus eller inte (prop. 1985/86:1, s.184).

Mellan dessa båda utsagor verkar det finnas en brist på överensstämmelse i synsätt 
hos lagstiftaren. 

Denna avhandling bygger på föreställningen att dubbel bosättning kan ses som ett 
exempel på ett dilemma, där planeringens försök att bemästra en bångstyrig
verklighet, krockar med människors faktiska livsvillkor. Det handlar om att 
meningsskapande processer i fråga om rummet pågår parallellt i vardagslivet 
och i planeringssfären. Fenomenet fritidshus är inte något neutralt begrepp, utan 
påverkar och påverkas av olika kontexter. Denna mångtydighet är problematisk att 
handskas med i fysisk planering, vilken strävar efter entydiga begrepp. 

syfte
Avhandlingens syfte är att skapa förutsättningar för en diskussion om hur ett pla-
neringsdilemma som dubbel bosättning kan förstås, utifrån hur rummets olika aktörer 
skapar mening och inbördes kämpar om begreppsligt tolkningsföreträde. 

Mitt intresse riktar sig framförallt mot förhållandet mellan lagstiftningens intentio-
ner och planeringstillämpningen. Dessa sfärer påverkar och påverkas likväl av vad 
som faktiskt händer i det fysiska rummet och de föreställningar som finns om livet 
som ska levas där. Fritidshuset kan betraktas som exempel på en vardaglig förete-
else, vilken tycks vara märkligt anonym men som aktualiserar flera vetenskapliga 
frågor att förhålla sig till. Utifrån syftet anser jag att fyra frågor är centrala, vilka 
jag avser att behandla inom separata analyser. Resultaten från dessa analyser 
bildar utgångspunkt för avhandlingens slutdiskussion.

Den första frågan är: 
Hur sker kontextualisering av begreppet dubbel bosättning i det materiella rummet? 
Med utgångspunkt i en diskussion om språkliga begrepp för dubbel bosättning samt 
etnologisk, konstvetenskaplig och historisk forskning undersöker jag hur dubbel 
bosättning över tiden tilldelas olika betydelser i det konkreta rummet.

Den andra frågan är: 
Hur framställer marknaden föreställningar om fritidsboendet? 
Utifrån fritidshusfabrikanters och fastighetsmäklares reklamannonser diskuterar 
jag här fritidshuset som en produkt på marknaden. 

Den tredje frågan som jag undersöker är:
Hur konstruerar kommunal översiktsplanering dubbel bosättning? 
Här studerar jag hur kommuner formulerar planeringsstrategier utifrån de lokala 
förutsättningarna. 
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Den fjärde frågan som jag behandlar är:
Hur konstruerar miljö- och planlagstiftningen dubbel bosättning?
Med utgångspunkt i förarbeten, lagrum och rättstillämpning intresserar jag mig i 
den här delen för legala föreställningar om fritidshuset.  

Disposition
I kapitel ett presenterar jag den teoretiska ram som avhandlingen förhåller sig 
till och redogör för metodologiska överväganden och frågeställningar. 

I kapitel två finns en inledande diskussion om beteckningar för dubbel bosätt-
ning utifrån bostäders funktion i den vardagliga praktiken. Därefter sätter jag in 
dubbel bosättning i en periodisering över tiden med exempel på dubbel bosätt-
ning i ett förindustriellt samhälle, i en tidig industriell period, i en högindustriell 
period, och i ett senindustriellt samhälle. Den kontext som utgör underlag för be-
skrivningen är hämtad från forskningslitteratur inom olika ämnen, som etnologi, 
konstvetenskap och historia. 

I kapitel tre undersöker jag marknadens föreställningar om det liv, som ska 
levas i fritidshuset, genom att utgå från två kategorier av annonsmaterial. Det 
första urvalet består av reklamannonser från år 1960 till år 1980 publicerade i en 
specialtidning för boende. Det andra urvalet består av fastighetsmäklarannonser 
från 2000-talet publicerade på en av de största kommersiella fastighetssajterna för 
bostäder.

I kapitel fyra granskar jag hur kommuner behandlar dubbel bosättning i aktu-
ella översiktsplaner. Urvalet består av kommuner inom kustnära områden med 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. 

I kapitel fem fördjupar jag mig i konstruktionen av rättsregler med avseende 
på dubbel bosättning. Den första undersökningen utgår från kategorisering av 
bostäder utifrån ett urval av kammarrättsdomar, vilka avser dubbel bosättning. I 
detta avsnitt ingår också kategorisering av dubbel bosättning inom socialtjänst och 
folkbokföring. Den andra undersökningen av legala utsagor utgår från förarbeten, 
propositioner och lagtexter dels i plan- och byggnadslagstiftningen, dels i miljölag-
stiftningen samt i de särskilda utredningar som har utrett fritids(hus)-frågan. 

I kapitel sex sammanfattar jag de separata undersökningarnas slutsatser och 
fördjupar analysen i avsikt att föra ett resonemang kring dubbel bosättning.



Xx

Xenofil
Våra tankar möts i en sanning

och det är just sanningen att

olika sanningen ter sig 

för zebra, delfin eller katt.

(Hawkins, 2003)
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1 teORetIsk RAM

När jag med bakgrund som planerare började tänka på dubbel bosättning utifrån 
ett vidare perspektiv, kände jag behov av att kunna teoretisera praktiken, snarare 
än att praktisera teorier. Avsikten är följaktligen att hitta redskap för att systemati-
sera och analysera rumsliga tankefigurer utifrån tid och rum och utifrån olika ak-
törers perspektiv. I detta kapitel följer en presentation av avhandlingens teoretiska 
ram och de analysverktyg som jag kommer att använda mig av. 

Fysisk planering är per definition en verksamhet som syftar till att förutbestämma 
samhällets framtida handlande genom att avgöra hur mark och vatten skall 
användas i tid och rum. Vad som menas med tid och rum har länge sysselsatt 
framförallt teoretiker inom filosofi, fysik och geometri. Efterhand har även andra 
vetenskapliga discipliner som arkitektur och planering, geografi och sociologi, 
visat vetenskapligt intresse och en mängd tolkningar har uppstått över tiden. 
 
Ett sätt att beskriva rummets beskaffenhet är att använda begreppen; det absoluta 
rummet, det relativa rummet och det relationella rummet. Geografen David Harvey 
har beskrivit det absoluta rummet som Newtons och Descartes rum, ett ingenjörs-
konstens rum, vilket kan underkastas standardiserade mättekniker och beräkning-
ar i en värld där även tiden är absolut. Med Einsteins relativitetsteori kom tid och 
rum att betraktas som oskiljaktiga. Istället för tid och rum kom det att röra sig om 
sammansatta begrepp som rumtid och tidrum. Med detta synsätt beror rummets 
ramar ytterst av vad som ska relativiseras och av vem. Det tredje rumsbegreppet 
innebär att skilda influenser definierar rummet utifrån aktörernas erfarenheter. 
Det relationella rummet kan uppfattas som inbäddat eller inneboende i proces-
sen: ”Processer sker inte i rummet utan definierar sitt eget rum”. Även i det här 
fallet är rummet och tiden oupplösligt förenade. Tankegångarna kan härledas till 
Leibniz och hans kritik av det absoluta rummet (Harvey, 2009:119–121). Vilken 
rumsuppfattning anser då Harvey gälla i dagens situation? Harvey menar att: 

[R]ummet är varken absolut, relativt eller relationellt i sig själv, men det 
kan bli något av detta eller allt på en gång beroende på omständigheterna. 
Problemet med rummets konceptualisering löses genom mänskliga prakti-
ker i förhållande till rummet. Med andra ord finns det inga filosofiska svar 
på de filosofiska frågor som uppkommer angående rummets natur – svaret 
ligger i de mänskliga praktikerna (Harvey, 2009:123).

(…) Beslutet att använda ett visst begrepp beror med säkerhet på vilken typ 
av fenomen som undersöks (Harvey, 2009:123).

Harvey anser alltså att flera rumsuppfattningar kan existera samtidigt och att alla 
behövs för att vi ska kunna säga något om världen. Vilken rumsuppfattning som 
är till fyllest beror ytterst på avsikten. Harvey vill dock varna för att i postmoder-
nistisk anda ”enbart uppehålla sig vid det relationella och levda som om det ma-
teriella och absoluta inte spelade någon roll” (Harvey, 2009:143). En postmodern 
rumsuppfattning kan dock också kopplas till synen på produktionsförhållanden. Vi 
lever i en global värld, där ett världsomspännande flöde av människor, varor och 
pengar ständigt pågår och är en förutsättning för vardagslivet: 



18

The postmodernization of  space has to do with this steady erasure of  
everything “not modern”, and its absorption into our mode of  production, 
to the point where the social so saturates the global object that it is increas-
ingly difficult to imagine any outside to it (Murphet, 2004:126).

Ett annat sätt att beskriva rumsuppfattningar är att ställa upp kriterier för analys 
av rummet utifrån positivism, strukturalism och poststrukturalism/postmoder-
nism. Planeringsforskarna Simin Davoudi och Ian Strange menar att positivismen 
står för ett euklidiskt rumsbegrepp, vilket utgår från rummet som en tom contai-
ner medan strukturalismens rum är socialt producerat och konsumerat. Det post-
strukturalistiska/postmoderna rummet står i sin tur för ett rum som är kulturellt 
producerat (Davoudi & Strange, 2009:40). Även om det kan finnas en kronologi 
i en sådan beskrivning, så menar Davoudi & Strange att: (…) ”we see a jumbling 
of  perspectives in which new insights and methodologies sit alongside old ways of  
’doing’ planning” (Davoudi & Strange, 2009:39). 

Kulturgeografen Susanne Nordström menar att det i dagens samhällsplanering 
finns en strävan efter att vidmakthålla en ”illusionernas harmoni” som en del av 
det cartesianska arvet. Planeringskollektivet upprätthåller, enligt Nordström, en 
diskursgemenskap genom att exempelvis förneka diskrepanser mellan karta, verk-
lighet och samordningen däremellan (Nordström, 2008).

Den franske rumsteoretikern Henri Lefebvre har på senare år kommit att bli allt-
mer intressant även för svenska forskare på grund av sin teoretiska uppfattning, att 
rummet på samma gång produceras av olika aktörer, och utgör en produkt som 
består av flera dimensioner. Lefebvre (1901-1991) föreställer sig rummet som en 
komplex triad av oreflekterat vardagsliv, intellektuella konstruktioner och symbo-
liska överlagringar (l’espace perçu, conçu, vecu ). Rummet är ingen tom behållare 
utan mångtydigt och sammansatt, rumsförståelse kräver därför helhetssyn. 
Lefebvres triad beskriver inget statiskt tillstånd. De rumsliga dimensionerna över-
lagrar och konkurrerar med varandra: ”some interpenetrating, others in conflict, 
and so on” (Lefebvre, 1991:88). Utgångspunkten finns i den sociala existensen, 
vilken materialiseras i rummet: ”Social space per se is at once work and product – a 
materialization of  ’social being’” (Lefebvre, 1991:101-102). Denna rumsliga kom-
plexitet och mångtydighet reduceras i vårt moderna samhälle, när rummet skapas 
som abstrakt bild, menar Lefebvre.  

Rummets triad
Lefebvres rumsuppfattning har fått mig att söka efter andra rumsliga dimensioner 
än de förväntade och har bidragit till min förståelse av att rummet kan uppfattas 
som en materialisering av sociala förhållanden. Lefebvre diskuterar dock rum-
met på en hög abstrakt nivå och har därför många uttolkare med delvis disparata 
uppfattningar (Elden, 2004; Harvey, 1989; Massey, 2005; Merrifield, 2000, 2006; 
Schmid, 2008; Shields, 1999; Simonsen, 1993, 2005; Soja, 1996). Jag kommer att 
i min förståelse av Lefebvres triad luta mig mot den schweiziske sociologen Chris-
tian Schmids uttolkning, vilken jag återkommer till senare. Som teoretiker anvisar 
Lefebvre inte några explicita metodförfaranden. Kulturgeografen Andy Merrifield 
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har föreslagit att Lefebvres triad kan förstås som ett teoretiskt ramverk eller en 
vägledning utan några definitiva svar. Det är då upp till varje forskare att fylla 
ramverket. Sociologen Mats Franzén anser att poängen med Lefebvre är att ”mer 
hitta ansatser och synsätt än prövbara hypoteser; söker man det senare återstår 
bara besvikelse” (Franzén, 2004:50). Med stöd i Franzéns uppfattning anser jag 
att Lefebvre har gett mig en färdriktning, där triaden riktar ljuset mot att sociala 
relationer och rum förutsätter varandra. Det som trots svårigheter med tillämp-
ningen fortfarande fascinerar är styrkan i Lefebvres teoretiska föreställning, om 
att det materiella rummet, och de sociala aktiviteter som pågår där, hör ihop på 
ett oupplösligt sätt. De förutsätter varandra: ”(Social) space is a (social) product” 
(Lefebvre, 1991:26). 

Lefebvre presenterade sin syn på rummet framförallt i verket La production de 
l’espace/The production of  space utgiven på franska år 1974 och översatt till engelska 
år 1984. Hans vetenskapliga produktion var omfattande och han behandlade 
rumsliga frågor återkommande, både före och efter detta verk. Lefebvre menar att 
ur filosofisk synpunkt hade rummet för inte så länge sedan främst en geometrisk
betydelse. Det berodde enligt Lefebvre på ett skifte från en filosofisk till en natur-
vetenskaplig rumsuppfattning. Matematiker och fysiker har därefter fortsatt att 
sprida matematiska teorier om rummet med utgångspunkt i logiken. Samtidigt 
har filosofer, lingvister och konstnärer skapat andra rumsbegrepp. Följden har 
blivit en splittrad rumsuppfattning. Lefebvre utgår från Marx analys av de kapita-
listiska produktionsförhållandena och menar att rummet är fragmentiserat på ett 
liknande sätt, som arbetet är i den marxistiska analysen. 

För att förstå rummets fysiska, mentala och sociala dimensioner menar Lefebvre 
att det behövs en helhetssyn, en sammanhållen rumsteori. Rummet kan dock inte 
analyseras utan hänsyn till tiden, de är oupplösligt förenade. Centralt i Lefebvres 
analys av rummet är uppfattningen att rummet på samma gång är en produkt 
av och ett medium för socialt liv. Rummets innehåll blir då komplext och mot-
sägelsefullt. Olika sociala grupper producerar och reproducerar specifika platser 
och rumsliga ”ensembler” i ett socialt rum. Nya sociala relationer nödvändiggör 
nya rum och vice versa (Lefebvre, 1991:59). Vissa aktörer producerar rummet 
som mental konstruktion, vilken dominerar och kontrollerar rummet (Lefebvre, 
1991:41, 87-88, 281). Rummet i sig är ett medel för kontroll och dominering men 
också för appropriation, det vill säga tillägnande från grupper och individer som inte 
tillhör den etablerade makten (Olsson, 2008).   

Lefebvre utgår i sin rumsanalys från det materiella rummet och de sociala aktivi-
teter som pågår där. Vardagslivets dagliga rutiner och urbana realiteter benämner 
Lefebvre den rumsliga praktiken (spatial practice). Samtidigt förekommer olika former av 
intellektualiseringar som står för abstraktion och konkret makt. De senare benäm-
ner Lefebvre rumsliga representationer (representations of  space) och de består av olika 
former av kunskap, språk och det skrivna ordet. Ett tredje rumsbegrepp representa-
tionernas rum (representational space) omfattar komplexa symboliska framställningar 
med koppling till dolda och hemliga sidor av det sociala livet och till konsten. Här 
försöker fantasin förändra och tillägna sig rummet genom att överlagra det och ge-
nom att använda dess objekt symboliskt. Detta är ”invånarnas” och ”användarnas” 
rum, men också vissa konstnärer använder sig av det (Lefebvre 1991:33, 39). 
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Utifrån Lefebvres rumsliga triad kan alltså rummet beskrivas utifrån oreflekte-
rade sinnliga upplevelser i vardagen, intellektuella konstruktioner och symboliska 
överlagringar. Rummet blir aldrig färdigproducerat eftersom det är fråga om en 
ständigt pågående process, där överlappningar och kamp inom/mellan dimensio-
nerna förekommer liksom transformation inom/mellan dessa (Lefebvre 1991:65, 
118, 369). Lefebvre menar att utan föreställningarna om rummet och dess 
produktion, kan inte maktstrukturen, antingen som verklighet eller föreställning, 
uppnå konkretion. 

Lefebvres rumsuppfattning är komplex och består inte av någon färdig modell. 
Det tycks finnas en viss gemensam uppfattning bland forskare om att förståelsen 
av Lefebvre behöver bygga på studier av hans övriga verk, medan det finns olika 
uppfattningar om hur tolkningen ska gå till (Elden, 2004; Merrifield, 2006; Kipfer, 
Goonewardena, Schmid & Milgrom, 2008). Hur de tre dimensionerna i Lefebvres 
triad ska avgränsas från varandra och hur de ska uppfattas är inte särskilt tydligt: 
”In Lefebvres work, however, these three dimensions exist in a state of  uncer-
tainty. (…) Mere references to passages in the texts to define these dimensions, 
however, are insufficient” (Schmid, 2008:29).

Avgörande för förståelsen av Lefebvres rumsliga triad är, enligt sociologen Chris-
tian Schmid, att triaden verkligen uppfattas som tredimensionell. Schmid menar 
att vad Lefebvre gör är att han utvecklar ett eget synsätt med dialektiken som 
grund. Istället för att beskriva det dialektiska förhållandet som tes-antites-syntes 
menar Schmid att Lefebvres triad består av tre dialektiskt sammanlänkade pro-
duktionsprocesser, vilka alla har samma principiella betydelse (Schmid, 2008:28). 
Det är alltså inte fråga om tre separat producerade rum. Varje del av triaden kan 
enligt Schmid förstås som en tes, vilken i sin tur refererar till de andra två. Utan 
denna dubbelreferens förblir varje tes en ren abstraktion. En annan avgörande 
utgångspunkt för triaden är, enligt Schmid, språkets kontextuella roll. Aktiviteter i 
rummet skapar en rumslig ordning, vilken fram till en viss gräns överrensstämmer 
med ett språkligt system (Schmid, 2008:36). 

Lefebvre komplicerar sin teori genom att föra in ytterligare tre begrepp, vilka pa-
rallellt refererar till rummets beståndsdelar så att varseblivna rum (perceived space) 
syftar på den rumsliga praktiken, föreställningar om rum (conceived space) avser 
rumsliga representationer och levda rum (lived space) syftar på representationernas 
rum. Begreppen varseblivna rum, föreställningar om rum och levda rum anser Schmid att 
Lefebvre har utvecklat utifrån ytterligare en avgörande källa för triaden, nämligen 
fransk fenomenologi, (Schmid, 2008:37–39). Med sina kroppar och sina sinnen,
tankar och föreställningar, ideologier och aktiviteter, och sin förmåga till att för-
ändra världen, är människorna centrala för rumsteorin. Med utgångspunkt i en 
relationsbaserad föreställning av hur rummet formas, står själva rummet för sam-
tidighet, ett synkront förlopp. Tiden å andra sidan, innebär ett längre perspektiv, 
en utsträckt historisk process av social produktion, ett diakront förlopp (Schmid, 
2008:29).

Schmid anser att när (det sociala) rummet analyseras med hjälp av Lefebvres 
triad, så kan den rumsliga praktiken beskrivas som en sammanlänkning eller ett nät-
verk av aktiviteter eller samspel, vilka i sin tur grundar sig på en bestämd materiell 
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bas (morfologi, byggd miljö). Den rumsliga praktiken kan definieras och avgränsas 
rumsligt med språkets hjälp och på så sätt upprättas en rumslig representation. Denna 
representation tjänar som organisationsschema eller referensram för kommuni-
kation, vilken tillåter en (rumslig) orientering och på så sätt samtidigt är medbe-
stämmande av aktiviteter i rummet. Det materiella ”system” som framträder på 
marken kan i sig själv fungera som det medium, vilket uttrycker mening. På så 
sätt utvecklas en rumslig symbolik vilken uttrycker och framkallar sociala normer, 
värden och erfarenheter (Schmid, 2008:37). 

Under 2000-talet har flera svenska avhandlingar använt Lefebvres rumsteoretiska 
begrepp för att diskutera olika rumsliga frågor. Till exempel har Lina Olsson 
diskuterat Lefebvres begrepp appropriation, i förhållande till självorganisering i 
det offentliga rummet (Olsson, 2008). Triaden har använts av Markus Idvall för 
att begreppsliggöra och förstå regionala samhällsvisioner (Idvall, 2000). Lena Grip 
har undersökt produktion av kommunal integration med utgångspunkt i triaden 
(Grip, 2010). I dessa tre avhandlingar har Lefebvres rumsteori kombinerats med 
andra teoretiska perspektiv. 

Praktisk t i l lämpning av Lefebvres tr iad
Lefebvres rumsliga triad har i avhandlingen använts som övergripande sorterings-
redskap, för att analysera rumsliga processer över tiden, och för att klargöra förhål-
landen mellan rummets olika beståndsdelar och olika aktörers ageranden i rum-
met. Avhandlingen har en bred empirisk bas, men vissa avgränsningar har ändå 
varit nödvändiga. Triaden har varit användbar även inför dessa överväganden.     

I analysen av fritidshus som planeringsdilemma använder jag Lefebvres teoretiska 
begrepp den rumsliga praktiken för att undersöka hur dubbel bosättning har utveck-
lats i ett historiskt perspektiv. Det material som har analyserats utgår från språk-
liga benämningar på dubbel bosättning och den kontext som benämningarna kan 
relateras till. Utifrån litteratur som bygger på etnologisk, konstvetenskaplig och 
historisk forskning har en utveckling av dubbel bosättning skisserats över tiden. 
Redogörelsen för den rumsliga praktiken har illustrerats med ett antal citat, vilka 
kan relateras till meningsskapande i vardagslivet, och därmed till begreppet repre-
sentationernas rum, i dess funktion av överlagrade minnen och upplevelser av rum. 

Begreppsliggörandet av rum i form av lagstiftning och fysisk planering ingår i den 
kategori som Lefebvre benämner rumsliga representationer och utgör avhandlingens 
tyngdpunkt. Experter av olika slag konkretiserar mentala rumsföreställningar och 
konstruerar specifika begrepp och strategier i denna dimension. Föreställningar 
av rum framträder här på en diskursiv nivå (Schmid, 2008:37; Simonsen, 2005:7). 
I avhandlingen står empiriskt material i form av förarbeten, lagtexter, översikts-
planering och rättstillämpning i centrum för analysen. Rumsliga representationer 
består enligt Lefebvre av en blandning av ideologi och kunskap, där de domine-
rande föreställningarna om rum kan berätta om rådande förhållanden i sam-
hället. Fritidshuset blev en konsumtionsvara bland andra på marknaden under 
1900-talets senare hälft. Synen på reklam och konsumtion är nära förbundet med 
samhällsideologi. I analysen ingår därför också en studie av fritidshusreklam.
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Lefebvre ger vissa metodologiska ledtrådar för hur den rumsliga praktiken kan under-
sökas. Genom att identifiera språkliga begrepp och undersöka kontextualisering 
av dessa, kan rumslig organisation synliggöras och förstås (Lefebvre, 1991:16). 
Språket står alltid i relation till det sammanhang som det används i: ”Distinctions 
must be drawn between discourse in space, discourse about space and the discourse 
of space” (Lefebvre, 1991:132). Lefebvre ger dock mycket lite ledning när det gäl-
ler hur rumsliga representationer kan undersökas, vilket är en begränsning. Abstrakta 
rumsföreställningar produceras i nära förbindelse med kunskap och artikuleras 
genom språket. Analysen av exempel på sådana konstruktioner sker på en diskur-
siv nivå. För att förstå hur rumsliga representationer konstrueras och konkurrerar 
med varandra behövs därför en operationalisering, vilket sker genom ett diskurs-
analytiskt perspektiv.

Diskursiva perspektiv 
Lagtexter, förarbeten och översiktsplaner är exempel på texter där vad som sägs 
(budskapet) är mer väsentligt än vem som säger något (författaren). Vid en syste-
matisk granskning av de utsagor som texterna består av, har språket en avgörande 
roll. Denna typ av texter är också exempel på politiskt behandlade dokument, vil-
kas innehåll är betydelsefulla för det materiella rummet. För att utforska den här 
sortens texter, vilka är välbekanta för mig, har jag varit i behov av att kunna både 
distansera mig och närma mig texternas innehåll med nya ögon. Jag har därför 
valt att här anlägga ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket allmänt känneteck-
nas av uppfattningen att språkbruket är avgörande för hur vi talar om, skriver om 
och ser på världen. Uppfattningen att språket inte är neutralt är grundläggande 
inom diskursanalys: ”Diskursanalys är ett viktigt instrument för att destabilisera 
(skaka om) det vi tar för givet i våra vardagliga och yrkesmässiga liv” (Bolander 
& Fejes, 2009:83). Beroende på position kan ett urval tänkbara berättelser vara 
möjliga, dessa olika berättelser kämpar om tolkningsföreträdet (Börjesson, 2003). 
För att diskutera de föreställningar som formar planeringssfärens konstruktioner, 
och olika aktörers kamp om tolkningsföreträde inom denna sfär, använder jag 
diskursanalys inspirerad av Ernesto Laclau & Chantal Mouffe (Laclau & Mouffe, 
2008; Mouffe, 2008; Torfing, 1999). 

Diskursbegreppet hos Laclau och Mouffe kan, enligt David Howarth, i sin mest 
allmänna betydelse beskrivas som idén att alla objekt och handlingar är menings-
fulla, och att de får sin mening genom särskilda system av väsentliga skillnader 
(Howarth, 2007:117). Diskursanalysens syfte kan enligt Laclau & Mouffe beskrivas 
som: ”att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och 
där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som 
naturliga” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:32 originalkursivering). 

Med tecken avser Laclau och Mouffe både namnet och betydelsen, som relaterar 
till en företeelse. Varje diskurs utmärks av att det finns en strävan att låsa eller fix-
era ett antal betydelser av ingående tecken och deras inbördes förhållanden till 
varandra. Ett sådant försök att reducera mångtydighet till entydighet kallar Laclau 
och Mouffe för moment. Vissa tecken förblir mångtydiga och dessa kallas för element. 
Med det diskursiva fältet menas alla de möjligheter som diskursen utesluter i försöket 
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att skapa entydighet. Artikulering av diskursen sker genom att varje praktik skapar 
en viss relation mellan olika element. Ett speciellt tecken, en nod eller en nodalpunkt 
kan fungera som ett nav, kring detta ordnas alla andra tecken/element i diskur-
sen (Bergström & Boréus, 2005:318; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33–35). 
Laclau och Mouffe talar också om konstruktion av så kallade ekvivalenskedjor, ett 
tecken får där betydelse genom ett system av distinktioner. Ett av tecknen är 
unikt genom att det har koppling till alla andra tecken. Sammantaget bildar as-
sociationsrelationerna till det unika tecknet en diskurs där det unika elementet är 
noden (Bergström & Boréus, 2005:317–318). 

För Laclau & Mouffe är tecknens betydelse en öppen fråga och stabiliteten i 
diskurser hotas alltid genom betydelseskiften hos tecknen. En diskursifiering 
innebär att tecknen får ökad stadga genom att en diskurs reducerar mångtydig-
heten hos tecken. Det finns en strävan inom olika diskurser att renodla betydelsen 
för att kunna upprätthålla diskursen (Bergström & Boréus, 2005:316–317). Det 
skulle exempelvis kunna innebära att tecknet ”fritidshus” består av ett namn på 
en företeelse och våra föreställningar av vad det innebär. Laclau & Mouffe menar 
att tillvaron måste ses som uttryck för språkliga konventioner. Att något är sant 
är en följd av språkliga överenskommelser, ingenting annat (Bergström & Boréus, 
2005:318). Det skulle kunna innebära att om ett hus kallas för permanentbostad 
eller fritidshus är det en överenskommelse som inte behöver ha något att göra med 
faktiska egenskaper. Diskursen inkluderar motsättningar, enligt Laclau & Mouffe. 
Men det är inte en motsättning på ekonomiska grunder, utan kampen handlar 
om meningsskapande på språklig nivå (Bergström & Boréus, 2005:319). Inom 
diskursen pågår därför en maktkamp för att hejda tecknens glidning i förhållande 
till varandra, och det pågår försök att skapa entydighet (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000:34). Det skulle kunna betyda att inom en planeringsdiskurs finns en 
strävan att definiera olika sorters bostäder för att underlätta ställningstaganden 
med avseende på planeringsåtgärder.

Begreppen som Laclau & Mouffe använder för konfliktanalys är flytande signifikan-
ter, antagonism och hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:57). Med flytande 
signifikanter menas vissa tecken som är särskilt öppna för betydelser (Bergström 
& Boréus, 2005:316) och dessa försöker olika diskurser ge sitt speciella innehåll 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:35). När diskurser kommer i konflikt kallas 
det med diskursteorins begrepp för antagonism. Antagonism uppkommer när två 
diskurser stöter ihop och ställer motstridiga krav, där den ena diskursen blockerar 
den andra. Genom sammanstötningen avslöjas också var gränserna går mellan 
olika diskurser. Hegemoniska interventioner upplöser antagonismer. En hegemo-
nisk intervention är en artikulation som genom en kraft (force) återupprättar enty-
digheten. Artikulationen innebär att element, alltså mångtydiga tecken, sätts i re-
lation till andra tecken för att ge mening. ”Kraft” är något annat än ”makt”. Makt 
hänvisar till den principiella uteslutningen av andra möjligheter i den konkreta 
konstruktionen av en bestämd ordning, medan kraft hänvisar till undertryckande 
av faktiskt existerande möjligheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 55). Ideo-
logi spelar en avgörande roll i konstruktionen av hegemoni (Torfing, 1999:113).

Den hegemoniska interventionen har lyckats om en diskurs dominerar igen där 
det tidigare rådde konflikt. Antagonismen har på så sätt upphört. Det är dock inte 
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fråga om något bestående tillstånd eftersom ingen diskurs kan etableras totalt. Till 
synes självklara diskurser kan ifrågasättas och kamp om tolkningsföreträde uppstår 
igen med följd att tidigare entydigt bestämda tecken övergår i mångtydighet. Nya 
försök till betydelsefixeringar blir följden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55).     

Hur konstrueras antagonistiska relationer? Enligt diskursteorin kan det ske på två 
principiella sätt, genom ekvivalenslogik respektive olikhetslogik/differenslogik. När ett 
projekt använder ekvivalenslogik så innebär det ett försök att dela rummet genom 
att förtäta betydelser kring två antagonistiska poler. Ett projekt som präglas av 
olikhetslogik försöker förskjuta och försvaga antagonismerna och förvisa klyftorna 
till samhällets marginaler (Howarth, 2007:123). Med ekvivalenslogik menar La-
clau & Mouffe en upplösning av de särskilda identiteterna hos subjekten inom en 
diskurs. Detta sker genom skapandet av en renodlat negativ identitet (d) som anses 
hota subjekten (a, b, c). Genom hänvisning till ett gemensamt hot (d) kan olika 
grupper (a, b, c) bygga upp en diskursiv enighet som utgångspunkt för gemensamt 
agerande (Howarth, 2007:123). Laclau & Mouffe har beskrivit förhållandena så 
här: “We, thus, see that the logic of  equivalence is a logic of  the simplification of  
political space, while the logic of  difference is a logic of  its expansion and 
increasing complexity” (Laclau & Mouffe, 2001:130).   

I min tolkning skulle det exempelvis kunna innebära att dikotomin fritidshus/per-
manenthus kan ses som två repellerande poler, vilka planeringssfären försöker att 
upprätthålla, med en ekvivalenslogik. Det medför i sin tur en sortering av områ-
den/platser för permanentboende respektive fritidsboende. För att upprätthålla en 
diskursiv enighet om polariseringen kategoriseras bostäder antingen som fritidshus 
eller permanenthus genom att de tilldelas vissa särskiljande egenskaper. 

Praktisk t i l lämpning av Lac lau & Mouffe
Metodlitteraturen framhåller att det inte finns några färdiga verktyg, men att de 
kan konstrueras utifrån vissa teoretiska principer. Laclau och Mouffe beskriver 
inte någon handfast metod, men deras teoretiska begrepp kan användas i analy-
tiskt syfte (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31–37). Hur jag har gått tillväga för 
att konstruera analysredskap beskriver jag i respektive analys. 

I fokus för analysen av planeringsfältet står expertproducerade framställningar 
av skilda slag. Analys av exempel på sådana konstruktioner sker på en diskursiv 
nivå. Någon fullständig analys i enlighet med den begreppsapparat som Laclau 
och Mouffe har utvecklat är det dock inte fråga om. Istället har deras teoretiska 
perspektiv inspirerat mig till ett förhållningssätt till materialet, i avsikt att bidra till 
ett främmandegörande av det välkända, för att kunna var öppen och distanserad 
till materialet. Jag är främst intresserad av vilka centrala begrepp som strukturerar 
diskursen, vad som betraktas som oproblematiskt och självklart, respektive vad som 
är motsägelsefullt eller avvikande. Det jag är ute efter är alltså att problematisera 
utsagornas konsekvenser snarare än att förklara varför utsagorna ser ut som de gör.

Från Laclau & Mouffe hämtar jag föreställningen om artikulering av diskursen 
genom meningsskapande gränssättning, i förhållande till det som utesluts och 
avvisas till det diskursiva fältet. Strukturering av diskursen sker med inspiration från 



25

Laclau & Mouffe genom lokalisering av nodalpunkter, vilka utgör nav i diskursen, 
och kartläggning av flytande signifikanter, vilkas betydelse det pågår en kamp om. 
Diskursen kan ses som en tillslutning, ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglid-
ning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 34). Utsagorna i dokumenten som jag 
analyserar, betraktar jag som artikulationer, och avsikten är att försöka påvisa vilka 
tecken som diskursen tilldelar betydelse. För att undersöka och diskutera makt-
förhållanden inom planeringsfältet utgår jag från begreppen ekvivalenslogik och 
olikhetslogik. Inte heller här är det fråga om någon fullständig analys utifrån dessa 
begrepp. De används som redskap för förståelse av strävan efter att upprätthålla 
diskursen respektive att destabilisera och förändra den.

De begränsningar som kan tänkas i förhållande till diskursanalys som teoretisk 
ram, är svårigheten att avgränsa en diskurs. Avgränsningen kan påverkas av 
forskarens egen position och erfarenhet i förhållande till materialet, någon annan 
med andra förutsättningar skulle kunna komma fram till andra diskurser. Att de-
konstruera diskurser ska dock inte betraktas som något som sker helt godtyckligt. 
Howarth: ”Jag hävdar [vidare] att det inom diskursteorin finns en rad måttstockar 
med vilka man kan mäta och bedöma rimligheten och korrektheten hos de empi-
riska beskrivningar som görs i dess namn” (Howarth, 2007:22).     



Och han blev en del av denna blåst och lätthet, ja så var det, tog med sig detta hus 

också till vintern i staden, framkallade bilden av de öppna fönstren och solen och 

blåsten när han behövde det som rymd och tröst.

Redan efter några år kom tankarna på ett permanentboende, i alla fall för hans 

del. Det kanske var vansinnigt, de var stadsmänniskor båda två, hade aldrig bott 

någon annanstans än i stad. Men kanske var det just detta som tilltalade honom: 

lusten att göra något alldeles nytt, något oprövat, det var dags för det nu, han 

kände det så starkt, att det var detta han hade kvar. Ragnhild hade varit mera 

tveksam, var rädd om det hon hade i staden: vännerna, teaterbesöken, brokig-

heten av ansikten som hon brukade säga. De hade diskuterat fram och tillbaka, i 

flera år hade de hållit på och till slut hade också hon lockats av tanken. De skulle 

ju fortfarande kunna bila in ibland, hade hon sagt, gå på bio, hälsa på vänner, 

och det mesta av sitt jobb kunde hon sköta på distans, han också, de få år de hade 

kvar. Och så hade de börjat bygget.

(Norborg, 2005:142)
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2 DUBBel BOsättnIng ÖVeR tIDen

Material och ti l lvägagångssätt
I avhandlingens undersökning av dubbel bosättning över tiden, har jag utifrån 
min egen förförståelse och med hjälp av ordböcker, listat ett antal synonymer för 
namn på bibostäder. Därefter har jag sökt efter beskrivningar av dessa bibostäder 
i litteratur som bygger på etnologisk, konstvetenskaplig och historisk forskning. 
Utifrån sådana kontextualiseringar av begreppen har jag sammanställt en utveckling 
av dubbel bosättning. En del av bibostäderna har lång historisk tradition medan 
andra är av jämförelsevis sent ursprung. I vetenskaplig litteratur på skilda håll finns 
beskrivningar av hur olika befolkningsgrupper har använt bibostäder, hur dessa har 
förändrats både när det gäller växlingar mellan huvudbostad/bibostad och förhål-
landen till produktion/konsumtion. Varken den sociala verkligheten eller språket är 
dock entydiga och det gör att det inte finns någon objektiv sanning, som beskriver 
hur utvecklingen av olika bostadstyper har skett i det materiella rummet. 

ett typologiskt perspektiv  
Lefebvre framhåller att var och en vet vad som menas när vi talar om ”ett rum” 
i en lägenhet, ”gathörnet”, ”marknadsplatsen”, ett ”shoppingcenter” eller ett 
”kulturellt centrum”, en allmän plats och så vidare. Dessa uttryck, menar Lefebv-
re, används i det vardagliga samtalet för att särskilja, men inte avskilja särskilda 
rum, och i allmänhet för att beskriva ett socialt rum. De motsvarar en speciell 
användning av just det rummet och deras inbördes förhållanden är ordnade på 
ett speciellt sätt, en rumslig praktik (spatial practice) som de uttrycker och upprättar. 
Lefebvre diskuterar hur en inledande inventering av rumsbegrepp kan följas av ett 
försök att fastställa den världsbild (paradigm) som ger begreppen mening, i syfte 
att klargöra vilken syntax som styr rumsorganisationen (Lefebvre, 1991:16).

Det för de flesta bostäder gemensamma är att de får en fysisk form av något 
slag, det som vi i vardagligt tal benämner ”hus”. Men är hus och bostad samma 
sak? Genom att först undersöka begreppet ”hus” blir det uppenbart att det 
kan betyda en mängd olika byggnader. Vissa av dessa skulle vi kunna precisera 
genom beteckningar som ”ladugård” eller ”flyghangar” medan vi känner igen 
andra som byggda speciellt med avsikten att fungera som ”bostad”. Nästa steg i 
resonemanget skulle kunna vara att fundera över vilken roll begreppet ”bostad” 
har i vardagslivet i ett längre perspektiv. Är det ”den enda bostaden” som avses 
eller finns det en rörelse mellan flera bostäder? Om flera bostäder är inblandade 
kan de antingen vara likvärdiga och utbytbara i förhållande till varandra, eller 
så skulle det kunna vara möjligt att rangordna dem inbördes. I det senare fallet 
skulle vi kunna urskilja en ”huvudbostad” och en eller flera tillfälliga bostäder av 
karaktären ”bibostad”. 

Den viktigaste bostaden skulle vi kunna benämna ”primär bostad” och övriga bo-
städer för ”sekundär bostad”, ”tertiär bostad” och så vidare. (På engelska används 
”secondary home” som en av beteckningarna för fritidshus.) Ett sådant sätt att 
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klassificera bostäderna behöver inte innebära någon inbördes värdering av vad 
bostäderna står för. De kan ha samma kvaliteter och brister; rangordningen kan 
tolkas som att de förhåller sig till varandra beroende på att en bostad används mer 
frekvent än de andra. 

Det finns likväl ett annat sätt att se på bibostad och huvudbostad. De kan fungera 
som varandras motsatser, den komplementära bostaden kan stå för något annat 
som är en kontrast till den ordinarie bostaden. Att en företeelse avviker från det 
normala och ger upphov till ett rum av ”annanhet” eller ett ”frirum” där andra 
regler gäller har kommit att få benämningen ”heterotopi”, och förknippas oftast 
med Michel Foucault. Foucault använder begreppet heterotopier för att beskriva 
fenomen som står i kontrast till det vardagliga och tar semesterbyar som exempel, 
men utvecklar det på ett annat sätt. I en föreläsning år 1967 diskuterar han frågan 
och texten har senare publicerats (Foucault, 1998). Foucault menar att sådana 
tillfälligt använda platser står i förbindelse med utsnitt av tid som står för ett fly-
tande, ovisst tidsperspektiv. För Foucault utgör heterotopier verkliga platser som är 
absolut annorlunda än de företeelser som de återspeglar. Spegeln är i sig en utopi, 
en upplevelseskarv mellan ”det vanliga” och ”det ovanliga”. 

Lefebvre använder också begreppet heterotopier för att beskriva platser som är 
kontrasterande och ömsesidigt repellerande (Lefebvre, 1991:163, 366). Lefebvre 
förklarar dock inte närmare sin syn på heterotopier, åtminstone inte i The produc-
tion of  space, men tar som exempel att sådana platser är förbjudna platser som är 
heliga eller förbannade (Lefebvre, 1991:294). I Lefebvres arbeten får heterotopier 
betydelse i förhållande till den vardagliga platsen, som han kallar för den isoto-
piska eller den analoga platsen. En isotopisk plats är definierad på varje nivå, som 
politiskt, religiöst, kommersiellt osv. rum. Med Lefebvres dialektiska synsätt så kan 
även det urbana rummet uppfattas som heterotopiskt i förhållande till det rurala 
rummet (Elden, 2004:146-147). 

För att kunna diskutera den komplementära bostaden som motsats och kontrast 
till den primära bostaden finner jag dock Lefebvres syn på heterotopier svårhan-
terlig och mindre användbar. Jag upplever att Michel Foucaults begrepp är mer 
användbart för att diskutera principen med huvudbostaden som den ”ordinära” 
bostaden och den andra bostaden som den ”extraordinära”. En sådan upp-
fattning stämmer väl överens med funktionalismens/modernismens rationella 
planeringsideal med var sak på sin plats. Men om vi använder versal får vi den 
Andra bostaden och med detta associerar till begreppet den Andre/den Andra, så 
kommer förhållandet mellan ”den primära bostaden” och ”Den Andra bostaden” 
att definieras genom den förra.  ”Den Andra bostaden” är alltså något annat än 
”den primära bostaden”, de två bostäderna kompletterar varandra och blir inte 
utbytbara. Bostäderna kommer också att ha en inbördes rangordning där den 
viktigaste är den primära och den Andra bostaden är dess avvikande komplement.
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De inbördes teoretiska förhållandena mellan bostäder skulle kunna illustreras med 
min figur:

hus

bostad

 bibostad   huvudbostad

Lefebvre menar att vi i vardagligt tal använder termer som motsvarar en speciell 
användning av ett urskiljbart materiellt rum, och följaktligen en rumslig praktik (spa-
tial practice), som de uttrycker och upprättar (Lefebvre, 1991:16). Den rumsliga 
praktiken inbegriper social produktion, reproduktion och de bestämda lokalise-
ringar och rumsliga former som karaktäriserar en given social gestaltning (Lefebv-
re 1991:33). När en rumslig praktik förändras, så förändras också de benämningar 
vi använder. 

Med utgångspunkt i Lefebvres teoretiska föreställning kommer jag att undersöka 
hur föreställningar om bibostäder konstrueras i den rumsliga praktiken. 

”Inget är nytt under solen” 
Om vi ser på utvecklingen av namn för bostäder så finns det indikationer i det 
svenska språket på att dubbel bosättning har djupa historiska rötter. Ordet som-
marhus, denna stavning används av Svenska akademiens ordbok (SAOB), är ett 
begrepp som enligt Svenska akademiens ordbok finns i yngre fornsvenska. Ett 
”sommarhus” har underförstått en motsats, ett ”vinterhus”, i områden med ett va-
rierat klimat som beror på årstidsväxlingar, vilket är fallet i Skandinavien. Orden 
antyder också att det sker en rörelse mellan dessa två bostäder. Begreppet vinterhus 
finns inte med i ordboken men det går att hitta i etnologiska beskrivningar, till 
exempel av Sigurd Erixon (Erixon, 1917:161).

I ordbokens bestämningar finns ibland tydliga markörer för gestaltning i det 
fysiska rummet. Ett exempel är begreppet sjöbod. Enligt Svenska Akademiens ord-
bok är en sjöbod ”en bod som ligger vid insjö eller hav och är avsedd till övernatt-
ningsplats vid fiskefärder och dylikt till förvaringsplats för redskap och tillbehör 
för fiske eller sjöfärder och dylikt”. En bod definieras som ”hydda, koja, primitiv 
stuga för mera tillfällig vistelse”. Nationalencyklopedin beskriver en sjöbod (eller 
fiskebod) som: 

ofta en enklare byggnad till förvaring och reparation av fiskeredskap samt 
till förvaring av båtutrustning. I vissa fiskelägen på östkusten används sjö-
boden dessutom som båthus och som sommarbostad för fiskaren.

den Andra bostaden sekundär bostad osv. primär bostad

den enda bostaden

Figur 1
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Slår vi därefter upp ordet ”båthus” beskrivs det som: 

byggnad till skydd för båtar, båttillbehör, fiskeredskap o.d. Båthus, vilka 
funnits i Norden sedan vikingatiden, är antingen byggda helt uppe på 
land eller ute i vattnet, vid bottenhavskusterna ofta i kombination med en 
redskapsbod (sjöbod), vars tak skjuter ut över tilläggsplatsen.

I likhet med ”sommarhus” har andra beteckningar som ”sjöbod”, ”säter” och 
”fäbod” liksom verbet ”arbeta” lång historisk tradition. I det fysiska rummet var 
begreppen självklara delar av ett urskiljbart rum. De ingick i en rumslig praktik, 
etablerad under en epok före industrialismens genombrott, där bostäder kunde 
växla geografiskt beroende på arbetets innehåll. 

I andra fall tycks bestämningen vara mera allmän och oprecis, som t.ex. sommar-
ställe: ”om sommarstuga eller sommartorp eller sommarresidens med tanke även 
på tillhörande mark eller omgivande mark eller natur eller om lantställe för be-
boelse under sommaren; i synnerhet förr även om hyrd sommarbostad” (Svenska 
akademiens ordbok). I min fortsatta genomgång jag har valt bort de begrepp som 
är särskilt öppna för olika betydelser som till exempel sommarställe. De begrepp 
som ingår i genomgången är sjöbod, lantställe, kolonistuga, sommarvilla, sport-
stuga, fritidshus och (sommar)torp.    

Exempel på för industr iel l  dubbel bosättning
Sverige framställs före industrialismen som ett bondesamhälle, där självhushåll-
ningen utgick från ett sammansatt produktionsmönster med stora variationer. 
Byggnader som sjöbodar och kolarkojor var knutna till befolkningens produktion 
inom fiske och skogsbruk med närhet till en säsongsbunden arbetsplats (Hellspong 
& Löfgren, 1994). Det har från arkeologiskt håll hävdats att säsongsflyttning mel-
lan bostäder också skulle kunna ha gällt för jägar- och fiskarekulturer i förhistorisk 
tid. Ett cykliskt bostadsmönster skulle därför inte ha varit begränsat till ett bonde-
samhälle i historisk tid (Burenhult, 1988). 

Boendet skulle då kunna beskrivas som växelvisa, årstidsbundna rörelser mellan 
en huvudbostad och en eller flera andra bibostäder. Olika slags arbeten skedde 
alltså på olika platser. Var det för långt att gå hem efter dagsverket, så var det möj-

sjöbod
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ligt att övernatta mer eller mindre tillfälligt. En del av dessa bibostäder innebar i 
princip ”tak över huvudet” och inget mer. Tillfälliga bostäder har beskrivits som 
mycket enkelt och funktionellt utformade (Erixon, 1947). Andra bibostäder som 
fäbodar, i anslutning till boskapsskötsel och säterdrift, kan däremot ha haft större 
likheter med den fasta bostaden i byn (Hellspong, 1994).

Det går att föreställa sig ett nätverk av små, anspråkslösa hus ute i landskapet, 
byggda för att skydda människor från väder och vind, utan att göra sig gällande 
i omgivningen. Över tiden försvann en del av dessa hus därför att de inte behöv-
des längre. Landskapet där dessa komplementära byggnader fanns var främst en 
produktionsplats; längs utsatta kuststräckor, i mörka skogar lika väl som vid fuktiga 
insjöområden.

Kring sekelskiftet 1800 fick begreppen villa och lantställe fäste i det svenska språket 
enligt SAOB. I bondesamhället var majoriteten bönder, men det fanns också ett 
litet skikt av ståndspersoner, präster, borgare och adel. Det är bland de två senaste 
grupperna vi kan finna innehavare av lantställen. En klassisk beskrivning av 
lantstället gav den italienske arkitekten Andrea Palladio i sin Andra bok om arkitektur, 
som fick stor spridning i Europa:

Det är visserligen både ståndsmässigt och bekvämt för en förnäm herre att 
äga ett hus i staden, som han kan bebo hela den tid han behöver vara där 
för att sköta offentliga värv och sina egna affärer. Men måhända kan han 
få lika mycket nytta och nöje av ett hus på landet, där han tillbringar den 
övriga tiden med att bese och förbättra sina ägor och med flit och kunskap 
öka deras avkastningsförmåga. Dessutom kan han genom de promenader 
till fots och till häst som man brukar företaga på landet, lättare bevara sin 
kraft och hälsa, och hans av det jäktande stadslivet trötta sinne kan där 
vederkvickas och stärkas. Ty på landet kan han lugnt hängiva sig åt studiet 
av litteratur och åt kontemplation, på samma sätt som forntidens vise ofta 
drogo sig tillbaka till liknande ställen, där de i besittning av hus, trädgårdar, 
fontäner och annat dylikt och framför allt av sin dygd, mottogo besök av 
välaktade släktingar och vänner och lätt kunde föra ett så lyckligt liv som 
det är möjligt här på jorden (Palladio, 1928:113).      

Här finns en koppling till rekreation i form av kontemplation, en sysselsättning med 
rötter i Aristoteles klassiska tankar om ”det högsta goda”. Palladio talar om både 
nytta och nöje, en kombination av aktiviteter, av produktion och rekreation, av 
egendomsförvaltning och kontemplation, för ett övre skikt i samhället (Palladio, 
1928:113). Förutom adeln byggde under 1700-talet ett framväxande svenskt borger-
skap av köpmän och officerare lantställen inspirerade av klassiska ideal. Ett exempel 
är Gunnebo utanför Göteborg byggt för den förmögne köpmannen John Hall:

År 1778 förvärvade John Hall Gunnebo, som ett komplement till familjens 
stora hus inne i staden. (…) Det slottsliknande huset kom omedelbart att 
bli omtalat för sin rena klassiska arkitektur och påkostade inredning. Gun-
nebo blev en samlingspunkt för Göteborgs kulturliv och många prominen-
ta gäster besökte villan redan under uppbyggnadsperioden (…) (Sjöberg, 
2007:7–8).
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Lantstället har beskrivits både som magnifikt och slottsliknande. Det tycks som 
befogat att uppfatta lantstället som så gott som likvärdigt med en urban huvudbo-
stad när det gäller representativitet, medvetet arkitektoniskt uttryck och bekväm-
lighet. Vi skulle alltså kunna betrakta lantstället som en sekundär bostad som i 
princip skulle kunna vara utbytbar med huvudbostaden. I likhet med Palladios 
beskrivning framställs lantstället ha haft betydelse för socialt umgänge. Medan 
gästerna i det förra fallet beskrevs som ”välaktade släktingar och vänner” omta-
lades de i det senare fallet som ”många prominenta gäster”. 1700-talets lantställe 
förefaller alltså ha haft en tydlig roll som inramning för representation. 

Malmgårdarna, som Stockholms borgerskap lät anlägga på malmarna utanför 
stadens centrum, har beskrivits som nära besläktade med lantställets ideal. I syn-
nerhet i Göteborg, men även i andra delar av landet som i Karlskrona, förekom 
det också att borgare arrenderade mark från staden och uppförde sommarbostä-
der, så kallade landerier (Selling, 1973). Konsthistorikern Gregor Paulsson har 
skildrat denna typ av lantställen så här:

De rika borgarna [i Örebro] skaffade sig sålunda lantställen, eller rättare 
sagt gårdar, på donationsjordarna norr om staden. Det är svårt att avgöra 
i vilken mån dessa tjänade rekreationens syften. De torde i väsentliga 
stycken ha betingats av hushållningens natur (Paulsson, 1981a:82).  

I detta senare exempel tycks livsmedelsproduktion ha varit den viktigaste an-
ledningen till att ha en bibostad utanför staden. Om vi betraktar sjöboden och 
lantstället som två karaktäristiska bibostäder under en given period, ett bondesam-
hälle med stora inslag av självhushållning, uppstår frågan om när och i vilka andra 
former nya typer uppträder. De språkliga benämningar på bibostäder som är 
belagda under 1800-talets mitt, sommarnöje, sommarbostad och sommarstuga, har alla 
en allmän anknytning till årstidsväxling av bostäder. 

lantstället Gunnebo
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Exempel på t idig industr iel l  dubbel bosättning
Den rumsliga praktiken i det västerländska samhället förändrades i grunden i 
samband med industrialiseringen under 1800-talet. Arbete och boende skildes åt i 
rummet och tidsuppfattningen övergick från cyklisk tid till linjär tid. Fabriksägare 
byggde produktionslokaler i urbana områden. Arbetskraften kom från landsbyg-
den, där många blivit utan arbete när också lantbruket genomgick stora föränd-
ringar (Rosenberg & Birdzell, 1991). För arbetarbefolkningen, som hade flyttat in 
till staden, upphörde tidigare cykliska förflyttningar mellan byggnader för arbete/
boende. Dessa hade ju haft sin orsak i skiftande arbetsuppgifter i landskapet. 
För dessa grupper blev stadsbostaden den Enda bostaden. Först vid 1800-talets slut 
etablerades två nya begrepp, sommarvillan och kolonistugan. Dessa bibostäder kan 
uppfattas som produkter av såväl internationell påverkan som industrialismens 
genombrott i Sverige.   

I industrialismens materiella rum av dagliga rutiner och urban verklighet, med 
nedsmutsning och överbefolkning uppstod behov av kompensationsmiljöer (Pauls-
son, 1981b:51).  Eftersom det liberala kapitalistiska samhället reglerade bostads- 
och arbetsmarknaden genom tillgång och efterfrågan blev människors sociala och 
ekonomiska ställning i samhället avgörande för bostadslösningarna. Oacceptabla 
förhållanden för arbetarklassens människor blev grogrunden för flera kollektiva 
utopiska rörelser under 1800-talet med syfte att förändra individen och samhäl-
let: nykterhetsrörelsen, frikyrkliga grupper, bildningssällskap och arbetarrörelsen. 
Den mest intressanta rörelsen med avseende på komplementära bostäder är 
koloniträdgårdsrörelsen. Anledningen är att denna rörelse gav upphov till en ny 
sorts bibostad, kolonistugan, en ”liten stuga på kolonilott vanligen inte avsedd för 
permanent boende” (Nationalencyklopedins ordbok, 1996).

Koloniträdgården anser jag bäst skall ordnas som ett lanthem i miniatyr. 
Där skall finnas en gång som leder upp till bersån eller i bästa fall till en 
riktig liten stuga med en liten plan framför (Lindhagen, 1916:31).

Viss maximistorlek för husen måste naturligtvis ock fastslås. På områden 
inom staden eller helt nära bör 5 à 8 kvm vara tillräckligt. Å områden 
längre bort 14 à 15 kvm (Lindhagen, 1916:27).

Tio kvadratmeter hade ansetts vara nog för en familjs dagliga vistelse. Men 
kolonisterna byggde på och utvidgade sina stugor allteftersom tiden tillät 
och virke fanns att tillgå. Med den utökade storleken skapades också bättre 
möjligheter att vistas längre sammanhängande perioder i stugan (Berg-
quist, 1996:130).

De två första citaten är hämtade från en instruktionsbok från år 1916, som be-
skrev hur en kolonilott lämpligen bör utnyttjas. Instruktionsboken framhöll nyttan 
av kolonivistelsen i hygieniska och moraliska termer. Trädgårdsarbetet beskrevs 
erbjuda en variation i förhållande till det vanliga slitet, från ”verkstadsarbetarens, 
kontoristens, sömmerskans eller husmoderns arbete” och skulle resultera i varia-
tion i kosthållet (Lindhagen 1916:6). Tillgången till frisk luft kunde vara nyttig i 
kampen mot två av tidens sjukdomar, tuberkulos och överansträngda nerver. De 
moraliska aspekterna var viktiga, trädgårdsarbete kunde ge känsliga naturer lugn 
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och ro, förfina ”råa eller själviska” naturer, rädda människor från sysslolöshet och 
också stärka familjeband genom känslor av samhörighet. Genom fysisk ansträng-
ning kunde alltså både familj och kolonilott förädlas.
 
Det andra citatet skildrar hur den faktiska utvecklingen kunde se ut inom ett kolo-
niområde i Göteborg ungefär samtidigt. Genom att bygga ut kolonistugan kunde 
kolonisterna bo kvar under längre perioder. Denna berättelse framställer hur kolo-
nistugan kunde bli en resurs i den egna boendestrategin vid bostadsbrist. Grunden 
till kolonirörelsen var att erbjuda ett alternativ till den ordinarie bostaden, alltså 
inte att ersätta den. Men eftersom bostadsmarknaden styrdes av lönsamhetsprin-
ciper fanns risken att kolonistugan blev den enda bostaden. För att förhindra detta 
kunde det resas krav på att kolonisten skulle kunna styrka permanentboende på 
annat håll. Myndigheterna kunde gå med på utökad stugstorlek så länge som det 
sågs som en privat angelägenhet, men var angelägna om att undvika krav på kol-
lektiva nyttigheter (Bergquist, 1996:130–131). 

Parallellt utvecklades för borgarklassen en annan lösning på problemet med ohäl-
sosamma urbana livsmiljöer, sommarvillan vid havet:
 

Vanan att bo på sommarnöje under den varma delen av året fick ökad 
spridning under 1800-talets senare del. Den bebyggelse som då uppstod 
vara av en ny typ, sommarvillor, som karaktäriserades av att de till läge 
och utformning inte var beroende av agrara produktionsförhållanden, 
något som varit fallet exempelvis med de herrgårdar och torp som tidigare 
användes för lantvistelser (Pihl Atmer, 1987:11). 

Det dominerande arkitektoniska draget i Bergshyddans yttre var den stora 
verandan, som orienterade sig mot sjön och var uppförd i två fulla vånings-
höjder. Åt söder sträckte sig en öppen envåningsbalkong efter hela lång-
sidan och västsidan hade en balkong på övervåningen, som i sin lätta och 
sirliga utformning gjorde ett nästan turkiskt intryck (Pihl Atmer, 1987:399).    

kolonistuga
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Villan utgör inte ensam sommarnöjet. Det finns också badhus, ibland 
byggda som små tempel. En trädgård och en park med finkrattade gångar, 
blodbok och blodlönn, försilvrad glaskula och snäckor som kantsten. Och 
så båtbrygga, lusthus, kägelbana, punschveranda på avsides utsiktspunkt 
(Wästberg, 1973: 10–11).

De två första citaten är hämtade från en konstvetenskaplig avhandling, som 
behandlar tillväxt och utformning av sommarbebyggelse i Stockholms inre skär-
gård mellan 1860 och 1915.  Avhandlingen framhåller att sommarboendet som 
företeelse har lång tradition. Expansionen under 1800-talets senare hälft beskrivs 
bero på samverkande faktorer som utbyggnad av skärgårdstrafiken, intresset hos 
större jordägare att sälja mark och en ökad efterfrågan på sommarnöjen. Som-
margästerna beskrivs tillhöra samhällets övre skikt av företagare, tjänstemän och 
akademiker. De består alltså av ett borgerskap med ett intellektuellt eller ekono-
miskt kapital eller båda. 

Det sista citatet är hämtat från en beskrivning av sekelskiftets sommarliv i Stock-
holms skärgård. Inte bara villan ingick i föreställningen om sommarlivet. Texten 
anspelar på sommarvistelsens övriga ingredienser av sällskapsliv, stärkande havs-
bad, segling och lustpromenader i en tillrättalagd natur med nostalgiskt laddade 
prydnader. 
   
Byggandet av sommarhus vid kusten hade flera orsaker, skärgården gav möjlighet 
till ett mer hälsosamt liv och varierade upplevelser, men också till ökad konsum-
tion (Pihl Atmer, 1987; Löfgren, 1999; Wästberg, 1973). Under 1800-talets sista 
decennier rådde högkonjunktur. Borgerskapets stora och påkostade sommarvillor 
skulle alltså kunna betraktas som exempel på det ekonomen och samhällskritikern 
Thomas Veblen kallar ”conspicuous consumption”, en iögonenfallande konsum-
tion. Viljan att visa upp den ekonomiska ställningen och den sociala positionen 
togs över från den tidigare ledande gruppen i samhället, aristokratin. Medan fa-

sommarvilla
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miljens överhuvud var upptagen av plikter i staden kunde hans fru och barn vara 
ställföreträdande konsumenter av hans förmögenhet. 

Den borgerliga, bekväma sommarvillan var ett uttryck för en individuell livsstil 
som var förknippad med ett borgerligt familjeliv med representation och konsum-
tion. Sommarvillan var inte byggd för vinterbruk och därför inte direkt utbytbar 
med huvudbostaden. Men det förefaller motiverat att uppfatta sommarvillan som 
en sekundär bostad med tanke på dess representativitet och bekväma utformning.     

Reaktionen på överbefolkade och osunda urbana miljöer under den tidiga 
industrialismen, kring sekelskiftet 1900, gav alltså upphov till två nya former av 
bibostäder, dels den enkla kolonistugan i stadens utkant och med rötter i folkrö-
relserna, dels den bekväma borgerliga sommarvillan vid havet kring sekelskiftet 
1900. Men dessa bostadsformer kan inte ses som renodlade lösningar för arbe-
tarklass respektive det borgerliga skiktet. Även om kolonirörelsen var en kollektiv 
rörelse närbesläktad med till exempel arbetarrörelsen, och den enkla kolonistugan 
tänkt som en lösning för skötsamma arbetarfamiljer med begränsade ekonomiska 
förhållanden, så attraherades även andra grupper av idealen. För vissa kolonister 
var även den ordinarie bostaden anspråkslös medan kontrasterna kunde vara 
större för andra (Bergquist, 1996:315). Sommarvillans ägare kunde också vara 
en välbeställd hantverkare vars förmögenhet byggts upp i samband med det sena 
1800-talets högkonjunktur inom byggbranschen (Pihl Atmer, 1987).  

Exempel på högindustr iel l  dubbel bosättning
Under 1900-talet förändrades industrisamhällets materiella rum och det som 
Lefebvre kallar för den rumsliga praktiken. Nya begrepp etablerades för dubbel 
bosättning: sportstuga, sommartorp och fritidshus. Benämningen sportstuga avser: ”för 
sport och fritidsrekreation använd eller avsedd mindre (ofta vinterbonad och i 
vacker trakt belägen) stuga (ofta av trä och i enkelt utförande)” (SAOB). Med som-
martorp menas enligt ordboken ”torp som används som sommarbostad” (Nationa-
lencyklopedin, 1996). Begreppet fritidshus finns inte med i Nationalencyklopedins 
ordbok (1995-96) eller i SAOB. En tidigare upplaga av Nationalencyklopedin 
anger att fritidshus finns belagt sedan år 1963 och definierar begreppet 
som ”hus som man bor i under semestern och annan fritid” (http://www.ne.se, 
2005-08-25). Begreppet är belagt av Svenska språknämnden (1986).

Sportstugan hade sitt ursprung i en strävan efter ett mer hälsosamt liv i en enkel 
och traditionellt utformad stuga. Anknytningen till sport, i bemärkelsen organise-
rat friluftsliv, tycks ha försvunnit efter hand och ersattes av ett mer allmänt intresse 
för rörelse och vistelse i naturen under 1920- och 1930-talet:
 

Efter en stillsam upptakt på 1910-talet, blev intresset för friluftsliv och 
sportstugor mycket stort från och med 1920-talets slut och under 1930-ta-
let. (…) Uppenbart är att ett rörligt, sportigt liv var betydelsefullt för 
1930-talet (Pihl Atmer, 1998:13).

Vanan att resa till landet på fritiden flyttades med sportstugorna från över- 
och medelklassen till lägre skikt av medelklassen och arbetarklassen (Pihl 
Atmer, 1998:12).
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Sverige omkring år 1930 har från sociologiskt håll beskrivits som ett land med en 
stark och avgränsad arbetarklass dominerad av industriarbetare, vilka utgjorde 
drygt hälften av de förvärvsarbetande (Ahrne, Roman & Franzén, 2008:70). 
År 1938 blev två-veckors semester lagligt reglerad för vissa grupper. Bilen blev 
tillgänglig för alltfler på grund av masstillverkning och höjda löner. Det var alltså 
möjligt för en ökande grupp av familjer att ge sig av till sportstugor på ett visst 
avstånd från staden genom att kollektiva transporter byggdes ut och den masspro-
ducerade bilen blev ekonomiskt överkomlig för fler. 

Vår stuga var en sportstuga om tre rum och kök, plus veranda och källare. 
Vi sade sportstuga, aldrig sommarstuga. Inte så att någon av oss sportade, 
bara tanken tedde sig orimlig ihop med mamma och pappa. Att slösa 
energi på sig själv tedde sig ur deras perspektiv opassande, för att inte säga 
sjukt. Sport i sportstuga angav något annat, närmast modernitet och rörlig-
het, det hörde till samma sfär som Ronny. I en sportstuga bodde människor 
som såg livet på ett särskilt sätt. De var framåt, var inte så bekväma av sig 
och höll inte så noga på formerna, en inställning som passade vår kassa 
eftersom vi då slapp dra in vatten och kunde nöja oss med ett sportigt 
utedass. I stället för att sporta byggdes det. Pappa uppförde stugan helt och 
hållet själv, grävde med spade källare och brunn, murade, timrade, reste 
väggar, takstolar och tak (Ambjörnsson, 1996:62). 

Pappan i citatet ovanför var socialdemokrat och svarvare. Den presumtive ägaren 
av en sportstuga kunde alltså på 1920- och 1930-talet vara en yrkesarbetare eller 
arbetsledare. Förebildliga sportstugor visades upp för en bredare allmänhet under 
Stockholmsutställningen år 1930 och utställningen Fritiden i Ystad år 1936.

Den är kort och gott en fritidsbostad. (…) I sin enklaste form kan den 
[sportstugan] betraktas som en utveckling av campingtältet. Liksom detta 
skall den innehålla sovplatser och kokplats. (…) Dylika stugor tillverkas 
numera industriellt, och utställningen visar två olika storlekstyper, en på 
8,5 och en på 14 kvm (Johansson, 1936:205, 207).

Skall stugan fungera som en verklig familjebostad, bör den emellertid vara 
större och i plan utformas som en vanlig bostad med differentierad rumsin-
delning: kök, mat- och vardagsrum, skilda sovrum. Visserligen kan en dylik 
fritidsbostad ha mindre utrymmen och enklare utrustning än den perma-
nenta bostaden, men det finns intet skäl, varför den skall vara primitivare 

sportstuga
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än som behövs. För en dylik differentierad planlösning fordras emellertid 
en yta, som ej avsevärt understiger 40 kvm (Johansson, 1936:207).    

Ovanstående beskrivningar är hämtade från utställningskatalogen till Fritiden. I 
texten poängteras fördelarna med ett standardiserat byggande, både för att få ”ett 
rationellt utnyttjat utrymme” och med hänsyn till tillverkningen. På utställningen 
i Ystad visades tre hus av varierad storlek och planlösning, en enrumsstuga på 15 
kvm, en familjebostad med differentierad rumsindelning på 36 kvm och en tredje 
”exklusiv sommarbostad” på 75 kvm. Den största hade enligt beskrivningen en 
friliggande sovrumslänga och en förhöjd sällskapsavdelning med en täckt frilufts-
plats undertill. Flexibiliteten framhölls särskilt: ”Till systemets fördelar hör även, 
att husen när som helst kunna förändras, förstoras, förminskas eller flyttas” (Friti-
den utställningskatalog, 1936:209).    

Begreppet sportstuga tycks ha genomgått en glidning från att stå för en enkel 
stuga till att efterhand få en mer mångtydig roll. Från att under tidigt 1900-tal 
ha varit synonymt med en enkel stuga, där enkelheten mer tycks ha haft med ett 
medvetet val av livsstil att göra än med enbart ekonomisk nödvändighet, förefaller 
sportstugan ha utvecklats till ett bekvämt boende. Det finns exempel från 1930-ta-
let på sportstugor som i planlösningen har utrymmen betecknade med ”jungfru” 
eller ”tjänare”. Dessa rum var placerade i anslutning till köket i likhet med den 
borgerliga stadsvåningens planlösning. 

När en ökande samhällsgrupp fick ekonomiska möjligheter att skaffa en bibostad 
var det inte i första hand kolonin med produktion av livsmedel som lockade. Det 
var istället en förenklad form av sommarvillan men utan representativa inslag. En-
kelheten byttes efterhand mot ökad bekvämlighet. Sportstugan tycks ha utvecklats 
från att i ett tidigt skede motsvara den Andra bostaden, till att alltmer övergå till 
ett stadium som liknade en sekundär bostad. Under andra världskriget avstannade 
utbyggnaden för att komma igång igen under 1950-talet, se Segrell (1995:79).   

Det moderna fritidshuset har hittills inte fått någon större uppmärksamhet från 
forskarsamhället i Sverige. Därför använder jag andra typer av källor som facktid-
skrifter och specialtidningar för hem och fritid, de senare riktade till en intresserad 
allmänhet. Det moderna fritidshuset kan som fenomen spåras tillbaka till några av 
de sportstugor som ritades på 1930-talet av välkända arkitekter och som publice-
rades i facktidskrifter som Byggmästaren, se även Pihl Atmer (1998). Beteckningen 
fritidshus etablerades i samband med fritidsutredningens utredning och då som 
samlingsbegrepp för bostäder använda för fritidsbruk. Beteckningarna fritidsbo-
stad och fritidsbebyggelse hade då använts under ett par decennier. 

Fritidshus har blivit det gemensamma namnet på alla sorters hus som man 
bor i på fritiden – det kan vara ett sommarhus, en sportstuga, ett upprustat 
torp eller en ombyggd gård. Utmärkande för dagens fritidshus är att man i 
allt större utsträckning vill bo där under alla årstider. Man vill alltså ha det 
varmare och bekvämare inomhus (Fritidshus Ritningar och råd, 1966:3). 

Citatet är hämtat från publikationen Fritidshus Ritningar och Råd, utgiven av Förlags 
AB Hem i Sverige år 1966. I annonsmaterialet skedde ungefär samtidigt en 
gradvis övergång till användningen av ordet fritidshus för att beteckna en icke-
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permanent bostad, vilket kan spåras hos en av de mest frekventa annonsörerna 
Hjältevadshus. Denna husfabrikant annonserade i januarinumret av Allt i Hemmet 
år 1962 för sportstugor och använde i februarinumret både begreppen sportstugor 
och fritidsstugor, för att i marsnumret övergå till enbart begreppet fritidsstugor. 
I maj år 1964 fanns ordet fritidshus med i annonsernas brödtext under rubriken 
fritidsstugor för att slutligen i januarinumret år 1965 vara det enda använda be-
greppet i annonsernas beskrivning av komplementära bostäder. 

Under sextiotalet byggdes fler nya fritidshus än under någon annan period under 
1900-talet. Samhällsförändringar som kvinnors ökande förvärvsarbete, högre krav 
på materiell standard och ekonomiska möjligheter att förverkliga drömmen om 
ytterligare ett boende, påverkade utformningen. 1960-talets fritidshus förefaller ha 
stått för bekvämlighet och rymlighet. Bekvämlighet kan ha olika betydelser. I bör-
jan av 1960-talet tycks bekvämligheten mer ha stått för en avslappnad livsstil utan 
krav på representation, än för hög materiell standard. Efterhand tycks det också 
ha inneburit materiell bekvämlighet med elektricitet, vatten- och avlopp. Fritids-
huset beskrevs vara avsett för hushållsaktiviteter, hobbies och socialt umgänge för 
både vuxna och barn, ett ideal i det svenska välfärdssamhället. 

De unga familjer som nu skaffar sig en stuga på landet har andra krav än 
deras föräldrar ställde ett par årtionden tidigare. Nu söker man inte i första 
hand ett övernattningsställe för sportutflykten – nu vill man koppla av från 
jäktet och njuta av lantlivets fridfulla lugn. Man vill ha det skönt. Men det 
gäller hela familjen. Och då måste unga frun ha ett kök som hon trivs att 
arbeta i (Arwidson, 1961:6).

För mor i huset är det lättarbetat med el-värmt varmvatten och stort kyl-
skåp men ingen källare, ingen vind och just ingen plats för onödiga prylar 
som ska städas (Tengbom, 1957:260). 

Det första citatet är hämtat från förordet till Stugan vi drömmer om, utgiven av Bon-
niers Fackboksredaktion. Boken vände sig till presumtiva husköpare med råd och 
påpekade att: ”Det bör vara en lika påtaglig skillnad mellan en villa och ett fritids-
hus som mellan en dubbelknäppt kavaj och en fritidsskjorta” (Arwidson, 1961:7). 

Det andra citatet är hämtat från en presentation i tidskriften Byggmästaren år 1957, 
där flera kända arkitekter visade upp sina egna privata fritidshus. Fritidshuset i 
citatet skulle kunna beskrivas som en enkel men raffinerad ”låda” placerad på 
plintar direkt i naturen. Huset hade ett flackt sadeltak belagt med takpapp, en 

fritidshus
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övertäckt, rymlig veranda i vinkel som fungerade både för umgänge och kommu-
nikation och en uppglasad, stramt geometrisk fasad. Den bärande konstruktionen 
av plywoodbågar var fullt synlig och gav huset dess karaktäristiska arkitektoniska 
utformning. I beskrivningen fanns också här klädmetaforer: 

Vårt hus passar oss – när man kommer ut varm och pressad från stan, 
känns huset som att ta på sig blåställsbrallor och ett par gamla gymnastik-
skor, man blir lätt, sval och småsprallig (Tengbom, 1957:260).     

Den bekvämlighet som beskrevs tycks för mannens del ha inneburit att slippa ifrån 
kostymen, medelklassmannens formella uniform. För kvinnan gällde istället att hus-
hållsarbetet skulle bli så lättskött som möjligt. Något gemensamt hushållsarbete var 
ännu inte aktuellt. 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. Badrummet däremot 
var fullt utrustat med dusch, toalett och två handfat, se Winter (2006:175).

Begreppet fritidshus kom alltså att stå för i princip två betydelser, dels som ett 
samlingsbegrepp för alla slag av komplementära byggnader, dels för ett mer be-
kvämt boende med en viss arkitektonisk utformning med start kring år 1960. Vid 
denna tid användes modulsystem och färdigisolerade väggelement som sattes ihop 
till olika stugtyper, se (http://www.modernavg.se). Från mitten av 1960-talet finns 
följande beskrivning från ett fritidshusområde: 

Karaktäristiskt för stugområdet var mängden av medelinkomsttagare med 
arbeten inom statlig och kommunal förvaltning eller småföretagare, en och 
annan läkare och docent. Ett slags borgerligt sommarfolkhem, lika befriat 
från sociala problem som från mer påtaglig statusjakt. Poängen var just att 
vara ”på landet” i kontrast till ”stan” (Ranby, 2004:131).

Exempel på senindustr iel l  dubbel bosättning 
Många fritidshus utvecklades under 1970-talet till hus som inte skiljde sig från 
det ordinarie bostadsbeståndet av villatyp, vilket kan beläggas genom de fritids-
hustester av marknadens produkter som publicerades i specialtidningar som Allt 
i Hemmet och samtida artiklar i tidskriften Arkitektur. Det förefaller som om fritids-
huset från 1970-talet antingen kunde relateras till tidigare prototyper eller till det 

Karin Mathsson i sommarhuset i Frösakull
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vanliga utbudet av åretruntbostäder. Mot det moderna, rationella fritidshuset 
ställdes en annan livsföring. Det handlade här inte om bekvämlighet utan om 
att ”för en kort tid få lämna sin invanda vardagsrutin och leva närmare jorden” 
(Hidemark et al, 1982:16).  
  
Det första skriftliga belägget för begreppet ”sommartorp” förekommer i en artikel 
av inredningsarkitekten Lena Larsson i tidskriften Form år 1956 och rörde sig om 
textilierna i sommarhuset. De lantliga bostäder som tidigt omvandlades till som-
marhus hade ursprungligen använts som (huvud)bostäder för torpare, hantverkare 
och båtsmän. Försäljning av hus på landet till sommarboende förekom redan un-
der 1800-talet, då till exempel borgerliga familjer från Stockholm köpte skärgårds-
hemman och använde dessa som sommarhus. Även andra, större hus på landet 
har efterhand övergått till att bli bibostäder, men denna förändring hör mer ihop 
med idén om lantstället, i Palladios betydelse ”villa suburbana”. 

Den som söker efter ett gammalt hus utanför storstaden drivs vanligen inte 
bara av ett behov av ett eget hem och en bit mark som han kan kalla sin utan 
också av den moderna människans nostalgiska behov av kontakt med det 
förgångna, det jordnära, det skenbart irrationella (Hidemark et al, 1982:16).

Kring 1900-talets mitt fanns ett stort utbud av billiga bostäder på landet lämpliga 
för dubbel bosättning. Anledningen var en omfattande rationalisering av jord- och 
skogsbruket (Flygare & Isacson, 2003). Vid början av 1960-talet upphörde 5000 
– 7000 brukningsenheter per år på grund av strukturomvandlingen av lantbruks-
sektorn och var tionde fritidshus var vid denna tid ett före detta permanent 
bostadshus (SOU 1964:47, s.102). Framför allt i Norrland och i Kronobergs län 
fanns det ett stort antal små brukningsenheter på grund av naturgeografiska och 
historiska förutsättningar. För Kronobergs del fanns också en geografisk närhet till 
en överbefolkad storstadsregion, nämligen Köpenhamn och norra Tyskland, vilket 
medförde en första våg av utländskt intresse för svenska torp. 

Riksdagen fattade år 1990 beslut om avreglering av jordbruket, vilket även omfat-
tade rätten att köpa och sälja jordbruksfastigheter. Beslutet gjorde det möjligt att 
köpa lantbruk utan krav på att bruka jorden. Under 1990-talet kom en andra våg 
av utländskt intresse för svenska torp och gårdar i samband med svensk anpass-
ning till EU-regler. Kulturgeografen Dieter K. Müller har undersökt tyska fritids-
husförvärv och han har visat att mellan år 1991 och år 1996 ökade antalet tyska 
fritidshusägare i Sverige från drygt 1500 till något över 5500 (Müller, 1999:104). 

torp
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Det ökade intresset kom framförallt från hushåll bosatta i Hamburg och Berlin, 
vilka hade ett kort avstånd till södra Sverige och som sökte naturnära miljöer 
inspirerade av Sverigebilden i böcker och filmer (Müller, 1999).

Även i fiskelägen runt kusterna pågick en avfolkning under 1960- och 70-talen. 
På grund av strukturomvandling inom de traditionella näringarna som fiske, 
stenindustri, konservfabriker och kustsjöfart fick många problem med att bo kvar 
även på dessa platser för sin försörjning. Fritidsbostäder i fiskelägen var ännu mer 
attraktiva än torp på landsbygden och priserna steg kraftigt (Svensson, 1980).

Tidigare har utländska fritidshusköpare i huvudsak köpt överloppsbyggnader på 
den svenska landsbygden. En nuvarande tendens i samhället som börjar bli synlig 
är omvandlingen av överloppsbyggnader i urbana lägen. Det finns knappast något 
vetenskapligt belägg för detta, men fenomenet syns då och då i pressen. Ett exem-
pel var ett företag som under en period i början på 2000-talet köpte upp outhyrda 
bostäder i flerbostadshus framförallt från 1950- och 1960-talen i olika svenska 
kommuner. Företaget sålde sedan vidare de uppfräschade lägenheterna till norska 
intressenter: ”Vi har siden 1999 solgt over 3000 leiligheter til nordmenn” (http://.
www.svenskfritid.no). Försäljningsargument förefaller ha varit närhet till golfbanor 
och natur att ”gå på tur” i, jakt- och fiskemöjligheter samt rimliga avstånd till Oslo. 
Norska intressenter tycks enligt reklamen ha varit intresserade av närhet till natur 
och lägre levnadsomkostnader. Moderna svenska lägenheter med hög standard 
kunde därför antas ha varit attraktiva även om de var lokaliserade till förortsom-
råden. I Blekinge sålde det kommunala bostadsbolaget ”en gammal hyreslänga” 
i bruksorten Kallinge. Allmännyttan förvandlades på så sätt till bostadsrätter för 
norska intressenter. De lokala fastighetsmäklarna häpnade över det pris som norr-
män var beredda att betala för den möblerade visningsfyran (Wikman, 2008).  

De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus i förhållande 
till det totala fritidshusbeståndet är mycket stora enligt Statistiska centralbyrån. 
Under år 2009 ökade det utländska ägandet med 4 procent jämfört med 2008 
och drygt 9 procent jämfört med 2007.  Ägarna kommer främst från Danmark, 
Tyskland och Norge, vilka står för 88 procent av alla utländska ägare. Ägarna från 
Danmark finns främst i Kronoberg och Skåne, medan norska ägare har fritidshus 
i Västra Götaland och Värmland. Flest tyska ägare finns i Kalmar och Västra 
Götaland men även i Kronoberg och Värmland (SCB, 2010).   

lägenhet
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sammanfattning
Som visats har dubbel bosättning lång tradition i Sverige. Under en förindustri-
ell period förekom produktionsplatser runtom i landskapet, där också tillfälliga 
bostäder kunde finnas. Ett exempel var sjöboden som kunde inrymma förråd och 
viss övernattning. En minoritet i samhället utformade parallellt mer bekväma 
lantställen kopplade till såväl självhushållning som rekreation, efterhand med 
betoning på det senare. När den rumsliga praktiken förändrades i grunden genom 
industrialiseringen under 1800-talet uppkom behov av kompensationsmiljöer 
inom olika befolkningsskikt. En kollektiv rörelse som fick betydelse framförallt för 
arbetarklassen var kolonirörelsen. Kolonistugan med odlingslott kunde ses som ett 
förädlingsprojekt med moraliska övertoner. För borgerliga familjer blev lösningen 
en sommarvilla, ofta naturskönt vid havet. Villan uttryckte en bekväm individuell 
livsstil med möjlighet till representation och konsumtion. 

Under 1900-talet fick intresset för ett mer hälsosamt liv andra uttryck. En ökande 
grupp i befolkningen kunde efterhand lämna urbana miljöer för vistelse i annan 
miljö. Sportstugan blev vid början av sekelskiftet 1900 synonymt med ett enkelt 
och sunt ideal förknippat med friluftsliv, inte sällan i organiserad form. Efterhand 
kom dock begreppet att bli mångtydigt. 1930-talets sportstuga stod för ett mer 
allmänt intresse av vistelse i naturen och som bas för familjeliv. Enkel utformning 
kom att bli en fråga om ekonomi istället för moral. Inte minst 1936 års Fritidsut-
ställning betonade flexibilitet, standardisering och modernitet. Parallellt förekom 
fritidshus med utrymmen för ”jungfru” och ”tjänare”. Under andra världskriget 
avstannade utbyggnaden av sportstugor för att komma igång igen under 1950-talet. 

Från 1960-talet etablerades begreppet fritidshus, vilket kom att användas som 
samlingsbegrepp för alla slags icke-permanenta bostäder. Fritidshuset kom också 
att stå för ett mer bekvämt boende med viss arkitektonisk utformning, vilket 
alltmer kom att likna det moderna villaboendet. Från 1900-talets mitt skedde en 
strukturomvandling av jord- och skogsbruket, men också inom andra traditionella 
näringar som fiske. Följden blev att många överloppsbyggnader kunde återan-
vändas som sommartorp eller fritidshus. Många intressenter fanns även utanför 
Sveriges gränser. Vid sekelskiftet 2000 förekom också att outhyrda lägenheter i 
stadsnära lägen återanvändes för fritidsbruk.

Enkelhet: sjöbod – kolonistuga – sportstuga – sommartorp 
Bekvämlighet: lantställe – sommarvilla – fritidshus – (urban lägenhet)
Produktion: sjöbod – lantställe – kolonistuga – (sommar)torp
Konsumtion: lantställe – sommarvilla – sportstuga – fritidshus – (urban lägenhet) 
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Bostadstyp I

Sjöbod, kolarkoja osv.
produktionsplats – arbete/vila 
– enkel och funktionell utform-
ning – bönder, fiskare, jägare
växling: rural – rural miljö

kolonistuga
Produktion/självhushållning 
– fysisk ansträngning moral/
hälsa – enkel och funktionell 
utformning – i första hand 
arbetare även andra
Växling: urban - semiurban

Bostadstyp II

lantställe
produktion/rekreation/
representation – artikulerad 
arkitektur – bekvämt/påkostat 
– adel, borgare
växling: urban – rural miljö

sommarvilla
Konsumtion/rekreation/
representation – artikulerad 
arkitektur – bekvämt/påkostat 
– i första hand borgerligt skikt 
även hantverkare
Växling: urban - rural 

Mil jö 
 

Produktionsmiljö
Produktion/självhushåll-
ning – säsongsbunden 
arbetsplats – geografiskt 
växlande

Kompensationsmiljö 
Arbete och boende skiljs 
åt – rekreationsbehov av 
mer hälsosam miljö 
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Bostadstyp II

fritidshus
Konsumtion – vila/socialt 
umgänge/familjeliv/hobbies/
hushållsaktiviteter – bekvämt 
och rymligt som i villan – 
modulsystem – medelklass och 
arbetarklass 
Växling: urban - rural 

stadslägenhet
Konsumtion – miljöbyte – 
bekväm stadslägenhet – delvis 
återanvändning av miljonpro-
gram och innerstadslägenheter 
–  medelklass 
Växling: urban/rural - urban

Bostadstyp I

sportstuga
Konsumtion – sport/moral/
hälsa – enkel och funktionell 
utformning/efterhand mer 
bekvämt  – standardiserat byg-
gande förekommer –  medel-
klass men även arbetare
Växling: urban - rural

sommartorp
Konsumtion –  ansträngning/
lämna invand rutin – billig, 
enkel bostad – medelklass och 
arbetarklass 
Växling: urban - rural

Mil jö 
 

Konsumtionsmiljö
Fritidshuset är en vara 
på marknaden och kan 
massproduceras indu-
striellt   



VÅRA HUS

 1.  Huset skyddar oss från solen, regnet, vinden: sådant vi älskar. Huset   

  är den plats där vi församlas med familjen. Fadern är solen, modern

  är regnet, barnen far omkring i huset som långsam vind, en stilla 

  bris strömmar in genom fönstret.

 2.  Huset bör vara solitt, hälsosamt, rymligt, rent, torrt, öppet mot 

  ljuset, luftigt med dörrar och fönster som släpper in utsidan. 

  Träd och växter utanför bör placeras så att insidan känner sig

  välkommen ut.

 3.  Husets olika delar är: taket och så vidare.

 4.  För att bo bekvämt i ett hus fordras inte så mycket: en ambulans, ett   

  pussel, en flaska med moln.

 5.  Vi står i stor tacksamhetsskuld till den man som uppfann den 

  korrugerade plåten, eftersom den gör våra tak starka och rytmiska.

Frågor

 1.  Trivs du där du bor?

 2.  På vilket sätt har historien placerat dig där du är?

 3.  Kan du bygga ett hus? Varför inte?

 (Padgett, 1998:113)
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3 FRItIDshUset sOM kOnsUMtIOn  

Material och ti l lvägagångssätt  
Samhällsutvecklingen under 1900-talets senare hälft kom att innebära att fritids-
huset som fenomen blev en konsumtionsvara bland andra på marknaden. Ett stort 
antal fabrikanter annonserade i populärpressen för sina produkter. Jag undersöker 
och analyserar i det följande berättelser om fritidshus så som ett antal annonser 
visualiserar dem och diskuterar i vilken kontext de är inbäddade i. 

Avsikten har varit att visa på mångfald och spännvidd inom berättelserna snarare 
än att koncentrera och bekräfta en viss berättelse. Såväl mindre som större annon-
sörer finns därför representerade. Även ett urval bland dessa emotionellt laddade 
annonser kan göras på flera olika sätt. För att kunna diskutera hur och vilka olika 
berättelser som kan konstrueras utifrån annonsers bild- och textbudskap har jag i 
mitt urval uteslutit annonser som enbart visar produkten. Det för min analys in-
tressanta är att kunna diskutera vilka föreställningar och drömmar om människor 
och deras möjliga liv i fritidshuset som annonsörerna/fabrikanterna visar upp för 
presumtiva kunder. Vilka ideal laddade den stora utbyggnadsfasens byggen med 
symboliskt innehåll – ”det stoff  som drömmar görs av”? En sådan utgångspunkt 
gör det nödvändigt att söka bland det mindre antal annonser, vilka låter människor 
eller människors ”livsberättelser” säga oss något om hur livet skulle kunna gestalta 
sig vid ett presumtivt köp. Det material som jag har använt är sju annonser publi-
cerade i Allt i Hemmet under perioden 1960-1980. Såväl texter som bilder analyse-
ras utifrån ett diskursivt perspektiv se även Guy Cook (2001). 
De frågor som har varit betydelsefulla för analysen är:

• Vad föreställer bilderna? Vad uttrycker texterna?
• Vilket tilltal finns i bild respektive text? Vad kommunicerar dessa tillsammans?
• Hur framställs fritidshuset? På vilket sätt gestaltas fritidshuset som bostad?
• Vad sägs direkt/indirekt om fritidsboende/permanentboende?  
• Vilka berättelser om fritidshus och fritidsboende konstruerar annonserna? 

Den andra delen av undersökningen av marknadens bild av fritidshus består av en 
analys av annonsobjekt i tio västkustkommuner, utlagda till försäljning på en av de 
största sajterna för fastighetsförmedling (www.hemnet.se) under år 2005. De kate-
gorier som jag har granskat har varit ”villa/radhus” och ”fritidshus”. Två tillfällen 
är valda utifrån långhelger, en på våren och en på hösten. Totalt utannonserades 
drygt 500 villor och fritidshus under vårveckan och nästan 300 under höstveckan, 
varav 41 % respektive 42 % marknadsfördes som fritidshus. Annonserna har 
granskats utifrån vilka historiska arketyper som kan återfinnas i nutida annons-
material. I analysen ingår ett antal aspekter som mäklarkategorisering, innehåll i 
presentationstexter och bildframställning.  
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Fritidshuset som en del av välfärden 
Åren 1960 – 1980 står för den största perioden av utbyggnad av fritidsbebyg-
gelse i Sverige (SCB, 1998), se diagram i bilaga sidan 180. Begreppet fritidshus fick 
under denna tid två betydelser: dels som en synonym för alla sorters mer eller 
mindre tillfälliga bostäder som kompletterade den fasta bostaden och dels som 
en bekväm, modern och villaliknande sekundär bostad. Antalet fritidshus mer än 
fördubblades på knappt två decennier. År 1963 fanns det i Sverige 300 000 fritids-
hus. År 1981 hade antalet ökat till drygt 611 000 och år 2000 fanns cirka 640 000 
fritidshus i Sverige (SCB, 2004). 

Varför ville så många människor skaffa sig ett fritidshus just då? Vad hände 
egentligen under de där två decennierna i samhället? Sociologerna Göran Ahrne, 
Christine Roman och Mats Franzén menar att:

Det har under de senaste decennierna blivit allt tydligare att det inte finns 
en enda heltäckande teori som kan förklara samhällsutvecklingen och de 
senaste samhällsförändringarna. Den samhälleliga verkligheten går inte att 
förklara vetenskapligt på samma sätt som den fysiska verkligheten (Ahrne, 
Roman & Franzén, 2008:16).    

Med en sådan utgångspunkt går det inte att enkelt förklara vad som hände. Men 
det finns ändå vissa faktorer som kan ha haft betydelse för att den stora utbyggna-
den av fritidshus startade under 1960-talets rekordår. Med rekordåren avses den 
intensiva byggperioden 1965-74, då mer än 1 miljon av landets drygt 4 miljoner 
bostäder byggdes (Hall, 1999). 

Efterkrigstidens radikala strukturomvandling av svenskt näringsliv fick som ef-
fekter en kraftig produktionsökning, en generellt ökad levnadsstandard genom 
stigande reallöner och en utbyggd välfärdspolitik med en expanderande offentlig 
sektor (Bohm & Franzén, 1993). Inom vissa sektorer som vård och omsorg kom 
kvinnor att dominera vissa yrken. Antalet hemmafruar minskade. Den klass som 
ökade mest var framförallt mellanskiktet, alltså tjänstemännen. En stor andel 
tjänstemän fanns också inom gruppen offentliganställda. Med kvinnors inträde 
på arbetsmarknaden följde en ny särbeskattning. Historikern Yvonne Hirdman 
menar att förhållandet mellan könen kan beskrivas som ett så kallat genuskontrakt 
mellan män och kvinnor. Detta ”kontrakt” förändrades från husmoderskontrakt 
till jämlikhetskontrakt vid mitten av 1960-talet (Hirdman, 1998). I den svenska 
debatten om mäns och kvinnors roller i samhället menade Eva Moberg år 1961, i 
likhet med Simone de Beauvoir, att en förutsättning för jämställdhet mellan könen 
var att kvinnorna blev helt ekonomiskt och socialt oberoende av männen (Mo-
berg, 2003). ”Kvinnofrågan” blev en ”könsrollsfråga”.   

Utrymmet för konsumtion ökade såväl ekonomiskt som tidsmässigt hos en större 
grupp än tidigare. Inkomsten per capita steg, samtidigt minskade löneskillnaderna 
i samhället (Åberg, 1993:181). Den lagstadgade semesterperioden utökades och 
skolfria lördagar infördes. Hushållens större ekonomiska utrymme gjorde det möj-
ligt för fler och fler hushåll att skaffa bil. Teknikhistorikern Per Lundin har beskrivit 
hur Sverige under 1950-talet nådde upp till Europas högsta biltäthet på grund av 
det ökade materiella välståndet och generösa lånemöjligheter (Lundin, 2008). 
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Men det går också att se det som att förhållandet mellan fritid och arbete föränd-
rades för en större grupp. För många kvinnor som tidigare hade varit hemmafruar 
med oreglerad arbetstid innebar utträdet på arbetsmarknaden också att de fick en 
definierad semesterperiod. När det gällde fritidsboendet började röster efterhand 
höras, som ifrågasatte sommarlivets vedermödor i de omoderna torpen. Lösning-
en var dock inte att dela på hushållssysslorna utan att underlätta hushållsarbetet 
för kvinnorna. Att leka torpare hade nog sin charm, men: ”vi vet att den [torp-
sommaren] skulle fungera dåligt utan elspis, vatten och avlopp och kylskåp. En het 
dag utan en sval öl skulle kännas halv. Vi är sådana” (Möllerfors, 1970).  
 
På ledig tid kunde fritidshuset bli ett fast utflyktsmål och ett projekt för familje-
sammanhållning (SOU 1964:47).  En fritidshusannons från år 1962 med rubriken 
”Att resa till egen sportstuga” utvecklar temat på följande sätt: 

Mil efter mil efter mil… Vägmätaren tickar fram kilometersiffror längs 
gamla kända söndagsvägar – alltför välkända. Mil efter mil i bilköer utan 
särskilt mål. Ingen vågar säga det. Men alla tänker. Tråkiga, enformiga 
mil, söndagsnöje med snudd på leda – vecka efter vecka. 

Frisk luft, sol och sommar … Eller gnistrande, snöfagert landskap … Och 
som pärlan i ett vackert smycke en Fribo sportstuga – ett mål att sikta på. 
Slipslös, ledig, naturnära… Avkopplad, stressfri, småpysslig… Härligt 
sköna dagar för hela familjen – väl använd fritid för jäktat folk från osund 
stenöken.

Att närmare undersöka skälen till varför många valde att skaffa sig ett fritidshus 
är inte inriktningen för detta avsnitt. Istället är det en annan fråga som står i cen-
trum: Vilken sorts bostad kom det nya begreppet fritidshus att stå för? 

Efter andra världskriget hade statsmakternas satsning på en ökad trävaruexport 
lett till att industrin kunde utveckla nya virkesbesparande och värmeisolerande 
byggnadsmetoder, vilket också ökade intresset för konstruktion av monterings-
färdiga småhus (Jonsson, 1985:93). Produktionen av svenska monteringsfärdiga 
trähus i form av timmerhus har rötter i medeltiden. Med träindustrins utveck-
ling under 1800-talets senare del ersattes hantverkstraditionen av mekaniserade 
sågverk på flera platser i landet. En del av dessa sågverk kom att utvecklas till 
tillverkningsföretag av flyttbara trähus inte minst för export (Edlund, 2004). 

Åtskilliga trähusfabrikanter kom att tillverka fritidshus under vintersäsongen för 
att jämna ut produktionen (Edlund, 2004b). Flera husföretag producerade såväl 
fritidshus som villor för permanent bruk av annonserna att döma. I en annons från 
år 1975 från HSB Borohus går det att läsa till exempel: ”Efter mer än 50 år med 
villor och egnahem på programmet vet vi hur fritidshus ska tillverkas för att vara 
lätta och snabba att montera”. Det fanns med andra ord producenter som kunde 
framställa fritidshus till en ny marknad, där konsumenter hade mer tid och pengar. 

Under 1960-talet fanns det alltså ett utökat ekonomiskt utrymme för konsumtion, 
en växande medelklass, mer tid för fritidsaktiviteter och en industri som hade kapa-
citet att producera varan/fritidshus. Dessutom hade könsroller och arbetsfördelning 
i hemmet börjat diskuteras offentligt, vilket kom att påverka synen på fritidshusets 
utformning. Sist men inte minst, möjligheterna för konsumenten att förverkliga sitt 
byggande, underlättades av bristande styrning från stat och kommun. 
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”Det stoff som drömmar vävs av” 
Reklam handlar om att väva drömmar. Reklam handlar om att sälja. Reklam 
handlar därför också om kommunikation. Om vi betraktar husfabrikanter som 
sändare och de presumtiva köparna som mottagare krävs det också ett medium 
i form av till exempel en tidning (Fiske, 1984). Ett sådant medium var under den 
undersökta perioden den kommersiella specialtidningen Allt i Hemmet. Målgrup-
pen som annonsörerna vände sig till var intresserade av och hade också ekono-
misk möjlighet att förverkliga ett villaboende (Jonsson, 1985). ”Varje nummer 
läses uppskattningsvis av uppåt en halv miljon människor” uppgav chefredaktören 
Marianne Fredriksson i sin ledare i marsnumret år 1964, en uppgift som jag inte 
har kunnat vare sig styrka eller dementera. 

Under perioden 1960 – 1980 införde drygt sextio olika aktörer cirka 660 annonser 
för fritidshus i Allt i Hemmet. I en del fall har annonserna varit parallellt införda i 
konkurrenten Hem och Fritid. Allt i Hemmet lanserades år 1956 och var den första 
specialtidningen i sitt slag med inriktning på hus och hem på den svenska markna-
den, Hem och Fritid började ges ut år 1966. För att täcka in hela 1960-talet har Allt 
i Hemmet valts som källa. En genomgång av innehållsförteckningen år 1966  indi-
kerar att målgruppen för Hem och Fritid var inriktad mot ett aktivt friluftsliv och 
att på egen hand utföra diverse reparationer och underhållsåtgärder i villa och 
fritidshus. Under samma år verkar Allt i Hemmets målgrupp vara mer intresserad 
av testresultat, hushållsekonomi och av att få inspiration och information om olika 
sätt att bo i villa och fritidshus. 

I huvudsak var annonsörerna också tillverkare av de fritidshus som de mark-
nadsförde. Cirka 14 % av dessa var trähusfabrikanter från Finland, Norge och 
Danmark. I några fall rörde det sig om svenska återförsäljare av fritidshus från 
andra nordiska länder. De allra flesta trähusfabrikanterna annonserade sporadiskt 
det vill säga med mindre än tio annonser totalt under hela perioden. Vanligtvis 
visade dessa annonser enbart produkten på bild. Texten kunde ofta bestå enbart 
av firmanamnet och en uppmaning att skicka efter en katalog. Men en fjärdedel 
av annonsörerna bestod av ett antal större aktörer, som annonserade så gott som 
i varje nummer av Allt i Hemmet under vissa år. Dessa annonser hade ett mer 
utvecklat reklamspråk som argumenterade såväl rationellt som emotionellt för 
produkterna.

En tryckt annons kan bestå av antingen bild eller text eller en kombination av 
dessa. De flesta annonser för fritidshus under den studerade perioden består, 
som jag nämnt tidigare, av en bild på produkten/fritidshuset, samt upplysningar 
och påståenden om produktens fördelar. Till exempel poängterade sändarna/
annonsörerna i början av 1960-talet ”rationella planlösningar” och ”moderna 
planlösningar”. Under 1960-talets senare del kunde annonserna framhålla att fri-
tidshusen hade ”hög kvalitet och standard” och ”framtidsvärde”, de kunde alltså 
innebära en ekonomisk investering. De större annonsörerna hade mer varierade 
budskap, i en del fall förekom ingen bild på produkten. Det var livsstilen som 
skulle säljas. Från mitten av 1960-talet var ”sportstugor” utbytt till ”fritidshus” i 
annonstexterna. 
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Annonsering där produkten visas på bild och används som ikon, har en lång 
tradition.  De annonser som associerar människor, platser eller händelser till 
produkten och dess användning, index, är mera sällsynta i det undersökta mate-
rialet. Reklamforskaren Richard Ohmann har visat att inom amerikansk reklam 
har en användning av ikon och index förekommit parallellt även så tidigt som vid 
sekelskiftet 1900 (Ohmann, 1996). I Sverige tycks 1960-talet ha inneburit något 
av en brytningstid. Reklammannen Lars A Boisen anser att den svenska reklam-
branschen i början av 1960-talet i stort sett enbart förmedlade annonser, vilket 
kan vara förklaring till upprepning av ikoner, under en period han har kallat för 
”produktionsåldern”. Med inspiration från USA kom under 1960-talet mindre 
reklambyråer att arbeta på ett nytt sätt genom att ”utgå från kunden och hennes 
behov, och möjligheten att tillfredsställa hennes önskningar” (Boisen, 2003:26). 
Kulturhistorikern Ulrika Torell har uttryckt det på följande sätt: ”Tillverkaren 
producerar systematiskt idéer om ett meningsfullt sammanhang och ett potenti-
ellt livsrum för varan som vi i vår tur ska associera till våra egna sociala miljöer 
(Torell, 2007:151). 
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Annonsurval

A Funderar Ni på sommarstuga? Libohus (1960)
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B – Om två dagar kan vi flytta in här…i BORO fritidshus. HSB Borohus (1966)
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C Göran Ahlberg ville ha ett fritidshus för året runt boende. Finnbohus (1975)  
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D Vad är det man vill ha när man köper fritidshus? Essihus (1977)
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E Planlösningen avgjorde. Västkuststugan (1977)  



57

F Helmonteringen avgjorde. Västkuststugan (1977)
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G BORO Bungalow Fritidshuset för det generösa livet. HSB BORO (1980) 
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Huvudsyftet med reklam är att sälja olika produkter. Men reklam har också en an-
nan funktion, som gör att den ersätter den roll som konst och religion traditionellt 
har haft i samhället genom att skapa meningsfulla strukturer, menar kritikern och 
författaren Judith Williamson (Williamson, 2002:12). Williamson menar att rekla-
men inte bara måste ta med i beräkningen de inneboende kvaliteter och egenska-
per, som finns hos produkten. Reklam kan också få produkterna att betyda något för 
oss (Williamson, 2002:12, originalkursivering). Annonserna översätter ”utsagan 
om produkten” till en ”mänsklig förklaring”. Utsagorna får på så sätt ett mänskligt 
symboliskt bytesvärde. Reklamen tilldelar alltså produkterna en social betydelse så 
att två behov skär varandra och inget av dem blir tillräckligt tillfredsställt. Mate-
riella saker som vi behöver kommer att representera andra icke-materiella saker 
som vi behöver; i skärningspunkten mellan dessa båda behov skapas ”betydelsen”, 
menar Williamson (Williamson, 2002:14, min översättning). 

Det finns en rationell och en emotionell sida av annonsvärlden. De rationella 
argumenten kan bestå av ett antal fakta som mottagaren/konsumenten ska kunna 
ta ställning till med sitt förnuft och de ska sälja en fysisk produkt. De emotionella 
argumenten har identitetsskapande betydelser och de ska sälja en känsla, en 
upplevelse och en livsstil (Bergström, 2007). Annonsernas berättelser innehåller 
ofta både text och bilder. För att övertyga använder reklamtexter retoriska grepp 
(Hedlund & Johannesson, 1993). Också annonsbilderna har ett komplext innehåll 
och Stefan Hedlund och Kurt Johannesson menar att:

Vi vill gärna tro att bilder visar hur något ”är”, ett stycke ”verklighet”. 
Men detta är en illusion, och någonstans inom oss vet vi att den är falsk. 
Bilderna är som ord, de försöker alltid göra något med verkligheten. Ibland 
försöker de beskriva, tolka och förklara något, ibland vill de intressera, 
roa, påverka och övertyga åskådaren, ibland vill de blända, bedraga och 
manipulera. Bilderna är ett språk. Därför måste vi lära oss att analysera 
bilder på samma sätt som vi analyserar tal och texter – som en komplice-
rad retorik (Hedlund & Johannesson, 1993:107). 

I reklamhistorien finns ofta hänvisningar till reklammannen David Ogilvy som 
menade att: ”en bra annons är en som säljer produkten utan att dra uppmärksamhet 
till sig själv. Den ska nagla fast läsarens uppmärksamhet vid varan. I stället för att 
säga: ”Vilken bra annons”, säger läsaren: ”Det visste jag inte förut. Den varan 
måste jag pröva” (Ogilvy, 2004:87, originalkursivering). 

Sju annonser är utvalda under en period av tjugo år. Trots det begränsade urvalet 
går det att säga något om hur fritidshuset som idé har gestaltats under den his-
toriska period då fritidshusen ökade mest i Sverige. Det går också att visa på ett 
antal återkommande berättelser (Jensen, 1999), trots att annonserna inte är från 
samma annonsör eller samma år. Vilka berättelser är återkommande och gemen-
samma över tiden i den här studien? Det går att hitta åtminstone fem berättelser 
som löper genom materialet och jag väljer att kalla dem för: 

• Berättelsen om valfrihet
• Berättelsen om dubbel bosättning
• Berättelsen om det goda livet
• Berättelsen om familjegemenskap 
• Berättelsen om det moderna livet
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Vi köper med berättelsens hjälp en livsstil som inte bara ska säga något om 
produkten utan också om oss själva (Cook, 2001; Williamson, 2002). Sociologen 
och konsumtionsforskaren Don Slater menar att moderniteten i det västerländska 
samhället i förhållande till konsumtion skulle kunna sammanfattas med begreppen 
valfrihet, individualism och marknadsförhållanden (Slater, 1997). Andra begrepp 
som också skulle kunna diskuteras i förhållande till modernitet och det moderna 
livet är effektivitet, standard och bekvämlighet, vilket min analys av annonsmate-
rialet tydliggör.

Berättelsen om valfr ihet
I ett kommersiellt utbud konkurrerar olika produkter om mottagarens/den pre-
sumtiva köparens uppmärksamhet. Det handlar också om att konsumenten har 
makt. Makten att välja bort. Det gäller därför att visa på att alternativ ryms inom 
produktutbudet från samma producent. Ett sådant exempel är annonsen med den 
villrådige mannen i annons A. Annonstexten utlovar att: ”Av de många typerna 
finner Ni säkert den stuga som passar Era förhållande[n]”. Det löftet kan in-
rymma såväl funktionella, tekniska som ekonomiska synpunkter och valsituationer.  
Annonsen vänder sig till en köpare som värdesätter – inte i första hand att själv 
snickra – hans manlighet sitter istället i hans förmåga att kunna göra ett rationellt 
val utifrån produktens tekniska fördelar efter diskussion med husfirmans ”erfarna 
tekniker”, jämför Mellström (1996:119).   

Annons C är dramatiskt uppbyggd som en berättelse om en mans kamp för att 
få en speciell lösning, vad denna lösning består av och hans utvärdering av hur 
lösningen har fungerat i praktiken. Han har haft högt ställda krav och han har 
varit noggrann i sina val från början till slut och han är nöjd, ja till och med för-
undrad över hur effektivt huset kan nyttjas. Allt har gått att lösa, från extra plats 
för badkar istället för dusch till effektiv köksfläkt. Tillmötesgående och flexibilitet 
har präglat processen. Valfriheten i denna annons töjer också gränserna för vad 
begreppet ”fritidshus” står för, konsumenten väljer själv hur huset ska användas. 
Även ett fritidshus kan vara året runt-bostad från början, om kunden så önskar.

Sändaren av annons F vänder sig, liksom i annons E, indirekt till mottagaren ge-
nom en förtroendeingivande person, som redan har gjort sitt val på goda grunder. 
I det här fallet är det en man. Det som har varit avgörande för hans rationella val 
är teknik och ekonomi, två traditionellt manliga områden. I en annan annons från 
samma husfabrikant påstår sändaren att byggfolk köper just denna stuga därför 
att ”De är specialister och de vet hur dyrt det blir att bygga i lösvirke, hur mycket 
spill det blir och hur arbetsamt det är. De vet också att precisionen blir större med 
storblock som monteras av utbildade montörer.” 

Om mannen i annons A kunde identifieras som tillhörig en vag tjänstemanna-
grupp så är det ingen tvekan om vilken tillhörighet mannen i annons F har. Han 
är kvalificerad arbetare med kunskap om just byggnadssektorn och hans trovär-
dighet får en extra dimension. Målgruppen har breddats, ett monteringsfärdigt 
fritidshus är inte bara en lösning för tjänstemän. Även arbetare har råd att välja 
färdiga lösningar. Och även om huset är helmonterat, vilket avgjorde hans val, 
kan han utföra ett visst arbete själv om han vill.   
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Kvinnan i annons E har två valsituationer antingen ett obekvämt liv i en charmig 
äldre fritidsbostad eller ett bekvämt modernt liv där tiden kan användas till socialt 
umgänge. Hon rekommenderar det senare. Många kvinnliga läsare kan säkert 
identifiera sig med ett sådant val.  

Berättelsen om dubbel bosättning
Den första annonsen från 1960 utgår från sambandet välförtjänt fritid – egen 
stuga – avkoppling i rogivande miljö. Vistelsen i stugan står för ett annat liv som 
kontrasterar mot det vardagliga livet, med Michel Foucaults ord är det en hetero-
topisk plats, en kompensatorisk, perfekt plats. Den beskrivning som ”sjuksköter-
skan” ger av sitt moderna fritidshus ”som gjort för fritid” kan också tolkas som en 
sådan kompensatorisk, perfekt plats. 

Annons A och B har betonat att sommarstugan/fritidshuset är tänkt för ”den 
välförtjänta fritiden” respektive motsatsen till ”hemma i stan”, en tydlig dikotomi. 
Det finns en motberättelse till berättelsen om dubbel bosättning i annonsen om 
”Göran Ahlberg”. Här upphävs skillnaden mellan arbetsbosättning på en plats 
och fritidsbosättning på en annan plats. Det går inte att dra någon sådan gräns 
i denna alternativa berättelse. Husets placering och omgivning inger känslan av 
fritid och avkoppling som står i kontrast till annonsrubriken. Rubriken innehål-
ler en intresseväckande motsättning i ordvalen ”fritidshus” respektive ”året runt 
boende”. Mottagaren/ den presumtiva köparen får något att tänka på, är det en 
motsats egentligen eller går det att få båda delarna på samma gång? Ja, det är 
möjligt av annonsen att döma.

Annons G skulle kunna vara en annons för en permanentbostad med avseende på 
storlek och utrustning. Den tecknade interiören antyder utsikt mot hav och båtliv, 
men det är inget som entydigt definierar huset som ”fritidshus”. Ordet ”fritids-
hus” nämns ett antal gånger i texten och då i kombination med ”det generösa li-
vet”, ”påkostat” och ”idealiskt” som också skulle kunna användas om en villa. Det 
som istället markerar någon form av ”fritidsanvändning” är upplysningarna som 
relaterar till klimatet. Att nämna att isoleringen är effektiv och klarar en ”norr-
landsvinter” är inget som är vanligt förekommande i de samtida villaannonserna. 
Genom formuleringen antyder annonsen möjligheten till ett dubbelt boende.

Berättelsen om det goda l ivet 
Annonsen från Borohus HSB år 1980 är den annons som tydligast berättar om 
det goda livet. Från starten var kvalitet, trygghet och trivsel viktiga mål, vid sidan 
av att skapa prisvärda bostäder till medlemmarna, för Hyresgästernas sparkasse- 
och byggnadsförening. Mellan HSB:s två annonser B och G i annonsurvalet, är 
det tidsmässigt en skillnad på knappt ett och ett halvt decennium. Kärnvärdena 
har över denna tid fått olika laddning i de två annonserna. För den presumtiva 
familjen på 1960-talet kan kvalitet tolkas som ett antal rationella synpunkter på 
utformning och tekniskt utförande. Synen på trygghet kan tydas som ekonomisk 
pålitlighet, företaget håller vad det lovar. Trivsel på fritiden innebär att ha det 
nästan lika bekvämt som i ”stan”. Det dubbla boendet möjliggörs utan större 
skillnader mot det ordinära vardagslivet. 
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I den senare presentationen av det goda livet finns en säljbar känsla av lyx, att 
unna sig en guldkant på tillvaron. Möjligheten till en sådan livsstil är inom räck-
håll genom fördelaktiga lån som kan skjutas på framtiden. Själva rubrikens ordval 
av det internationella ordet ”bungalow” som har en mer exotisk och exklusiv 
laddning än det vardagliga begreppet ”fritidshus” slår an tonen av något påkostat 
och speciellt. Beskrivningen av husets kvaliteter målar med ett antal värdelad-
dade ord upp en tillvaro som står i motsats till en alldaglig tillvaro: ett generöst liv 
i ett påkostat fritidshus, som är elegant, luftigt, härligt och bekvämt. Motbilden 
skulle kunna vara ett snålt liv i ett simpelt fritidshus som är smaklöst, instängt och 
obekvämt. Valet mellan dessa två alternativ förefaller vara okomplicerat och själva 
valet i sig garanterar trygghet. Det goda livet förutsätter i denna berättelse en hö-
gre och högre standard. Husets storlek med en storstuga på 50 kvm är väl tilltagen 
även för en villa från samma tid.

Berättelsen om famil jegemenskap 
De två annonserna från 1960-talet, som beskriver hur försörjaren kan se till att fa-
miljen får en härlig avkoppling i rogivande miljö respektive hur familjen kan välja 
en planlösning som helt passar deras behov av utrymmen handlar båda i grunden 
om samma berättelse. Berättelsen om fritidshuset som bas för familjegemenskap. 
Just 1950 – och 1960-talen har kallats ”äktenskapets gyllene tidsålder” och fler 
människor än någon gång tidigare ingick äktenskap (Gaunt, 2005). 

I den förstnämnda annonsen syns enbart mannen/beslutsfattaren och han kan 
vagt identifieras som tjänsteman. Den andra annonsen, som kom några år senare, 
ger intrycket av att mannen berättar familjens historia och ”vi” används genom-
gående för att relatera olika ställningstaganden. Bilduppställningen med man, 
kvinna och barn ger direkta associationer till begreppet ”kärnfamilj”, myntat av 
sociologen Talcott Parsons (Parsons & Bales, 1955). I två av annonserna från mit-
ten av 1970-talet finns också berättelsen om samhörighet inom familjen. Även om 
texten i annonsen ”Vad är det man vill ha när man köper fritidshus?” inte direkt 
nämner vilka som är de tilltänkta personerna som ska bo i fritidshuset så framgår 
det av illustrationerna att det också här är en kärnfamilj med mamma, pappa och 
barn som är målgruppen. 

I annons B är sändaren, den nöjda kunden, producentens ställföreträdande 
budbärare, som kan ge tips om en lösning som kan fungera även för mottagaren. 
Genom att använda ett foto får mottagaren ”verkliga” personer att identifiera sig 
med. De är nöjda, det kan mottagaren också bli. Om personerna på bilden även 
i verkligheten har familjeband går inte att bevisa men de ger en känsla av äkt-
het. Produkten visas i bild men är underordnad familjebilden både i storlek och i 
placering. 

När sjuksköterskan Lillemor Hebbe ska beskriva fördelarna med sitt fritidshus i 
annonsen ”Planlösningen avgjorde” är en betydelsefull faktor att alla i familjen 
har egna sovrum och att det finns plats för ett par gäster. Berättelsen om ”Göran 
Ahlberg” tycks vid första påseendet inte ingå i berättelsen om familjegemenskap. 
Det visar sig likafullt att också denna annons innehåller ett ”vi”. Mot slutet av 
annonsen framgår det att han (numera?) delar bostaden med sin fästmö. Den till 
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synes ensamme hjälten har fått sin prinsessa. På så sätt sluts cirkeln och mottaga-
ren anar att förutsättningar finns för att huset också på sikt ska kunna rymma en 
framtida kärnfamilj.

I beskrivningen av ”inredningssnickaren Tommy Tedenkvist” framgår det däre-
mot inte om han har några relationer med andra människor och hur dessa i så 
fall ser ut. Han är också ensam på exteriörbilden med huset, där han står uppe på 
taket och arbetar med skorstenen. Han överensstämmer med annonsschablonen 
av den oberoende och atletiske mannen (Jarlbro, 2006). 

I annonsen från år 1980 ”BORO Bungalow” finns antydningar i illustrationerna 
till familjegemenskap men vad denna mer konkret består av är öppet för tolkning. 
Texten vänder sig till en mottagare med tilltalet ”du”. Texten som helhet är vink-
lad mot husets fysiska utformning och utrustning och ingenting i texten beskriver 
de boendes inbördes förhållanden. 

Urvalet av annonser är begränsat men det går att spåra en viss glidning över tid i 
hur män och kvinnor presenteras i annonserna. Om mannen i annons A motsva-
rar en schablonbild av ”husfadern/familjeförsörjaren” och mannen i annons F 
motsvarar ”den oberoende fixaren” så är mannen i annons C mer svårbestämbar. 
Hans synpunkter på bostaden som gäller planlösning och standard har större 
likheter med vad ”sjuksköterskan” anser är viktigt, alltså utrymmesstandard 
och komfort, än vad ”inredningssnickaren” framhåller, nämligen ekonomi och 
möjligheten att utföra visst byggnadsarbete själv. Mannen fixar huset och kvinnan 
vårdar relationer. Mannens yrke är enligt annonstexten ”inredningssnickare” och 
kvinnans ”sjuksköterska”. Dessa två yrken var på 1970-talet tydligt könskodade 
delar av arbetslivet.   

Annonsernas bildval och/eller texter tycks vara präglade av en dipolär uppdel-
ning i män och kvinnor där heterosexualiteten är norm. Ett sådant mönster har 
Judith Butler beskrivit som ett kulturellt och socialt raster; ”den heteronormativa 
matrisen” (Butler, 2006). Annonser är som fenomen kontextberoende och deras 
huvuduppgift är att sälja en vara. Nowak & Andrén har konstaterat att annonsin-
nehållet ”i vissa avseenden tycks ha följt och därmed troligen förstärkt aktuella 
tendenser i samhällsutvecklingen, men att det i andra fall finns tecken på en åter-
hållande effekt” (Nowak & Andrén, 1982:96). 

”Den heteronormativa matrisen” är inte bara möjlig att ifrågasätta, utan genus 
som norm omskapas hela tiden, enligt Butler (2006). Annons C från 1975 möjlig-
gör en queer läsning (Ambjörnsson, 2006) med minsta möjliga förändringar. 
Ordet ”fästmö” förekommer först i mening 22 och skulle kunna bytas till ordet 
”sambo”. Med ett sådant ordbyte skulle Görans partner kunna tolkas såväl som 
kvinna som man. Kontexten däremot säger emot en så enkel lösning. Även om 
samboende förekom i praktiken så kom sambolagen först år 2003 och socialstyrel-
sens sjukdomsklassifikation av homosexualitet ströks först år 1979 (Nationalency-
klopedin, 1995). I annonsen 1980 har fokus flyttats från vilka husets användare är 
till vilka kvaliteter som huset står för.
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Berättelsen om det moderna l ivet
Den allmänna standardökningen syns i Allt i Hemmets så gott som årliga tester 
av marknadsutbudet av fritidshus. Vid mitten av 1970-talet är de fritidshus som 
redaktionen visar fram som goda exempel i regel utrustade med både wc och 
dusch. Det gäller också för de två annonser i urvalet som visar planlösningar i 
reklamen. I det ena fallet, beskriver texten ”en vettig funktion”, ”bekväm stan-
dard” och ”ordentliga hygienutrymmen” vilka alla signalerar att kraven har höjts 
på basnivån. Det andra fallet beskriver hur en fritidshusstandard kan uppgraderas 
till året runt boende utan större problem redan från början. Ytterligare en annons 
från 1970-talet utgår från ett rationellt och praktiskt val som ställs i motsats till det 
tidigare förhållandet som visserligen varit ”charmigt” men också ”obekvämt”.       

I annonsen från år 1966 för Borohus från HSB:s Industrier finns det tydligaste 
spåret av berättelsen om det moderna livet som kan sammanfattas i snabbhet, 
rationalitet och modernitet. Hela huset kommer här i paket med snabb leverans 
och fastän fabrikstillverkat är lösningen individuellt anpassad. Annonsens budskap 
utlovar en livsstil som värdesätter snabbhet, modernitet och bekvämlighet, istället 
för att erbjuda en problemlösning. Tilltänkta mottagare/presumtiva köpare ska 
identifiera sig med en speciell grupp, kärnfamiljen. Framställningen av gruppen/
familjen antyder att det också finns möjlighet till individuella val av aktiviteter. Det 
går att tillhöra både gruppen och att vara individ. Denna flexibilitet gäller även 
huset. Fastän tillverkat som massprodukt går produkten att anpassa efter behovet 
och en enda lösning gäller inte för alla. 

Lösningen är praktisk, rationell och ingår i ett systemtänkande. Allt är komplett 
men ändå inte. Några moment får presumtiva köpare göra själva. Motsättningen 
mellan att dels utlova att allt är ”komplett” och ”färdigt” och dels påpeka att 
några moment återstår, vänds till något positivt genom att mottagaren erbjuds att 
få göra något lustbetonat, något ”kul”. Projektets modernitet understryks genom 
preciseringen av ingående utrustning till exempel ”rostfri diskbänk” och ”arbets-
bänk i teak”. Påståendet att rationaliteten i produktionssättet också leder till en låg 
totalkostnad är inte möjlig att kontrollera. 

Bostaden är modern, motsatsen till otidsenlig, vilket kan stå för andra fritidsbo-
städer på marknaden som till exempel övergivna torp. Det kan tyckas som svaret 
på det problem som debattskriften ”acceptera” beskrev: ”Problemet heter i våra 
dagar: kvantitet och kvalitet, massa och individ. Det är nödvändigt att söka lösa det 
även i byggnadskonsten och konstindustrin” (Asplund, 1931). Redan år 1937 hade 
HSB tagit över driften av den småländska trähusfabriken Borohus, ursprungligen 
ett sågverk från sent 1800-tal, och standardisering och standardutveckling var 
kärnvärden från början (Edlund, 2004a). 

HSB (Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening) är en konsumentkoo-
perativ rörelse på bostadsområdet som startade sin verksamhet på 1920-talet. 
Ett citat från HSB:s hemsida av år 2008 kan belysa hur HSB som aktör var aktiv 
i produktionen av folkhemmet: ”När Per-Albin Hansson började tala om det 
svenska folkhemmet var HSB redan i färd med att bygga detsamma. Kvalitet, 
trygghet och trivsel var viktiga mål vid sidan av att skapa prisvärda bostäder till 
medlemmarna”. Medieforskaren Patrik Åker menar att: ”Det politiska intresset 
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för hemmet gjorde att en organisation som HSB fick en framskjuten samhällsposi-
tion – HSB var en organisation som effektivt kunde hantera ett område som hade 
utsetts till det politiska nyckelproblemet” (Åker, 1998:78). 

Det statliga beslutet om miljonprogrammet år 1964 ledde för HSB:s del till en 
oöverträffad produktion av lägenheter. För att köpa fritidshus behövdes däremot 
inget medlemskap i HSB. Fritidshusproduktionen pågick parallellt och 1960-talets 
annonstext framhåller särskilt kökets standardnivå, vilket kan tyckas följdriktigt 
med tanke på att HSB gått i täten för utveckling av funktionella kök och också 
hade egna snickerifabriker. I HSB:s omfattande produktion användes typritningar 
och en särskild standard omfattade lämpliga ytterväggskonstruktioner, golvbelägg-
ning, kökssnickerier, kyl- och förvaringsinredningar, badrumsinredning, målnings-
utförande, elinstallationer, tvättstugeutrustning med mera (Ivre, 1970).

Bilderna i annons C är tecknade och är snarlika de illustrationer som finns i an-
nonsmediets redaktionella delar vid samma tid. Associationer till goda exempel 
ligger nära till hands. Som kontrast till bildidyllen signalerar annonstexten en 
motsättning mellan de människor som bara går efter det yttre skenet och de som 
använder sitt förnuft och inte låter sig förledas av lyx och flärd. Sändaren bjuder 
in mottagaren till att identifiera sig med den sistnämnda gruppen. Produkten är 
avsedd för dem som går efter fakta och som vill ha en ”rimlig” och ”vettig” lös-
ning. Men en sådan lösning innebär inte att behöva avstå från att ha det bekvämt 
och att ha tillräckligt med plats för såväl umgänge som avskildhet. Det är en själv-
klarhet, åtminstone i det här fallet. Effekterna av ett förnuftigt val ser mottagaren i 
bilderna, vilka målar upp en idyllisk familjegemenskap. 

Sändaren i annons E vänder sig indirekt till mottagaren genom en förtroendeingi-
vande kvinna, som redan har gjort sitt val på goda grunder. Hon har en yrkesexa-
men, är troligen offentliganställd och tillhör med detta en växande medelklass. 
Hon har inte gått på känslan utan har gjort rationella och praktiska val utifrån 
goda grunder. Hon har valt bort en tidigare livsstil, som visserligen var charmig 
men obekväm. Det finns andra mer tidsenliga lösningar. Mottagaren kan ana att 
det inte är nödvändigt att slita ut sig på torpet. Nu vill hon kunna njuta av fritiden 
genom att umgås med familj och vänner. De kan mottagaren också välja. De för-
delar som den nya lösningen har utgår från hur huset är disponerat. Lösningen 
visas inte på bild, mottagaren får tro på hennes ord och hon utstrålar tillit. Efter-
som hemmet som arbetsplats traditionellt har varit kvinnans domäner kan mot-
tagaren utgå från att hon vet vad hon talar om även om hon yrkesarbetar. 

Kvinnor är i min genomgång osynliga i rollen som ensam presumtiv köpare fram 
till senare delen av 1970-talet. Generellt förekommer ensamma kvinnor betyd-
ligt oftare i reklam än män och då i en stereotyp kvinnoroll med inriktning mot 
skönhet, behagfullhet och självbespegling (Nowak & Andrén, 1982). Även dagens 
reklam är fortfarande extremt könsstereotyp (Jarlbro, 2006). Kvinnan i annonsen 
”Planlösningen avgjorde” avviker från den gängse schablonen där kvinnorna 
ska vara unga och behagfulla. Hon utstrålar istället ärlighet och förtroende. Men 
hon riktar inte blicken mot betraktaren utan följer konventionen att kvinnor i 
annonser ser bort från betraktaren, hon iakttar inte, utan blir iakttagen. Den syn 
på fritidshuset som hon representerar kan tolkas som en reaktion på förlegad 
nostalgi. Fritidshuset står inte längre för en längtan tillbaka i tiden, utan är en del 
av det moderna livet.
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”ett trivsamt, charmigt hus” 
Den andra delen av undersökningen av marknadens bild av fritidshus består av en 
analys av nutida annonsobjekt i tio västkustkommuner, utlagda till försäljning på 
en av de största sajterna för fastighetsförmedling (www.hemnet.se) under år 2005. 
De objekt som har ingått har antingen betecknats som ”fritidshus” eller ”villa/
radhus”. Samma objekt kunde i vissa fall finnas listade under båda rubrikerna. 
Annonserna har granskats utifrån vilka arketyper som kan återfinnas i nutida 
annonsmaterial. I analysen ingår ett antal aspekter som mäklarkategorisering, 
innehåll i presentationstexter och bildframställning.  

I det materiella rummet har människor över tiden utvecklat vissa begrepp för 
bibostäder. Sjöbod, lantställe, kolonistuga, sommarvilla, sportstuga, fritidshus 
och (sommar)torp är alla beteckningar för sådana icke-permanenta bostäder. De 
har ett namn och ett innehåll, entydigt eller mångtydigt. Är dessa beteckningar 
gångbara i nutida mäklarannonser? Har det skett någon glidning i deras uttryck 
och/eller innehåll? Har några försvunnit?  Ett antal aspekter som till exempel 
mäklarkategorisering, presentationstexter och bilder har ingått i undersökningen. 
Dagens mäklarannonser tycks återanvända beteckningarna sjöbod, (sommar)torp 
och fritidshus från den historiska utvecklingen av dubbel bosättning för att ladda 
dem med nytt innehåll. 

Sjöboden har, som jag tidigare har skrivit om, sitt ursprung i ett förindustriellt bon-
desamhälle där denna tämligen enkla byggnad hade en mer eller mindre tillfällig 
karaktär i anslutning till fiskets behov. Vad menas med en sjöbod i dagen fastig-
hetsmäklarannonser? I något fall tycktes sjöboden ingå som en del av en fastighets 
byggnadsbestånd. Det förekom också att mäklarna marknadsförde sjöboden som 
ett separat objekt. Sjöboden verkade i sådana fall dock fortfarande ha anknytning 
till båtliv i någon form. I något fall marknadsförde mäklaren sjöboden på följande 
sätt: 

Beskrivning: Sjöbod nr 1 belägen vid Veddökilens norra del. 20 kvm 
byggyta samt loft. Tillgång till dusch i separat servicebyggnad. Båtplats. 
Byggnadstyp: sjöbod. Planlösning: Ca 20 kvm ”rå” sjöbod. OBS SJÖBO-
DARNA FÅR ENLIGT BYGGLOVSHANDLINGARNA EJ INREDAS 
FÖR BOENDE. (Hemnet, Ref. nr JORJÅ983517, Boendeform: fritidshus, 
2005-05-12, originalversaler)

Till denna beskrivning av sjöboden fanns det en översiktlig plankarta med 12 mindre 
hus (sjöbodar) och ett större hus (servicebyggnad), med sjöbod nr 1 inringad. 
Mäklaren påpekade i annonsen för sjöbod 1 att denna inte skulle kunna inredas 
på lagligt sätt för boende. Trots detta faktum rubricerades objektet som ”fritids-
hus” på sajten. Detsamma gällde för sjöbod nr 3, vilken också var till försäljning 
inom samma område och genom samma mäklare. Den senare annonsen saknade 
upplysning om några restriktioner när det gällde inredning av sjöbod nr 3. Illust-
rationen visade i detta fall två tecknade sjöbodar sedda från landsidan respektive 
från sjösidan. Fasaden mot landsidan hade ett större fönster på bottenvåningen 
och ett mindre på loftet. Fasaden mot sjösidan hade en dörr i mitten omgiven av 
ett större fönster på varje sida och ett mindre fönster på loftet. Sjöboden hade 
alltså totalt fem fönster.     
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I en annan annons hade boendet fått ett tydligt utrymme och annonsen lyfte fram 
kvaliteter som ”insynsskyddat soldäck”, vilket kan tyckas vara förknippat med 
fritidsboende i allmänhet:

Beskrivning: Exceptionellt attraktivt läge med insynsskyddat soldäck och 
djupvattenbåtplats i väster. Synnerligen exklusiv byggnad. Egen bilplats. 
(…) Från bryggdäcket ingång till stort ”allrum” med ”pentrydel” i bakre 
delen, där det även finns ett avgränsat rum och dessutom ett provisoriskt 
toalettrum. (…) Efter rivning av en förfallen sjöbod på samma plats (…) 
nyuppfördes denna SJÖBOD år 1980. (…) Byggnadstyp: I plan (invändigt 
48 kvm) + loft. (Hemnet, Ref.nr BOMBM000009, Boendeform: fritidshus, 
2005-05-13, originalversaler)    

I några mäklarannonser var boendet ännu mer uttalat och då marknadsfördes 
sjöbodarna inte längre som ”fritidshus” utan under rubriken ”rad/kedjehus”:

Beskrivning: Sjöbod med egen brygga och båtplats 5,5 x 10 m. Val att välja 
hur det egna boendet skall se ut. Fantastiskt läge i direkt anslutning till farleden 
i Sotekanalen. (…) Du bestämmer själv hur sjöboden skall inredas. El, tele, 
data och VA är anslutet till byggnaden där anslutningsavgifter ingår. Sjöbod i 
tre plan à ca 50 m2 boyta. (…) Brygga med båtplats och uteplats i västerläge. 
(Hemnet, Ref.nr CF10013,  Boendeform: rad/kedjehus, 2005-11-03) 

Beskrivning: Hantverksbyggda arkitektritade sjöbodar för verksamhet. 
2,5 plansbodar ca 165 kvm, hög kvalitet. Byggår 05. Brygga/uteplats/
balkong i väster BESCHREIB: Bootshaus dir. am Meer. 2,5 stöckig ca 165 
qm. Hohe std Architect-Haus. Bj.2005. Kü, Badezim, Internet, Terrasse, 
Wass+Abfl. Balkon & Bootsplatz. Direkt am Meer zwisch. Kungshamn & 
Smögen.  (…) Direkt ansluten båtplats möjlig  (Hemnet, Ref.nr. DK1253, 
Boendeform: rad/kedjehus, 2005-05-13, 2005-11-03, originalversaler)

Märk hur dagens ”sjöbod” ur marknadsföringssynpunkt tycks kunna innebära allt 
från en ”traditionell” komplementbyggnad inom en fastighet till en ”arkitektritad” 
bekväm bostad fullt utrustad med dagens teknik. Att överhuvudtaget använda 
begreppet ”sjöbod” kan förefalla märkligt när båtplatsen i vissa fall har reducerats 
till en möjlighet och inte längre innebär en förutsättning. Men när nyttofunk-
tionen viker får det förflutna patina, en särskild aura och blir estetik och känsla, 
menar idéhistorikern Karin Johannisson:

DK1253BOMBM000009
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I det moderna ligger föreställningen om frigörelse från förflutenheten. Just 
därför är nostalgin en minnesform som passar distansens romantiker. Den 
betyder medveten, experimentell lek med förflutenhet, längtan, begär, 
sinnlighet, gränsöverskridande, identitet – alla begrepp med hög laddning 
för det moderna subjektet (Johannisson, 2001:156).      
  

Sjöboden tycks ha genomgått en transformation så att begreppet finns kvar, men 
med en ny laddning. 

Hur presenteras då torpen i dagens mäklarannonser?  I de få annonser där 
begreppet torp användes framhölls naturförhållanden som ”fritt läge vid vägslut 
i skogen”1 och ”bär och svampmarker in på knutarna”2. Det fanns också något 
exempel på att ”torpstället” marknadsfördes både som ”fritidshus” och ”villa”3. 
I det senare fallet var det fråga om ”fritid som kan bli permanent”. Torpstället 
var ”varsamt renoverat med sommarstandard” och ”känslan i torpet är genuin 
med bl.a. vedspis i köket, murad ’kakelugn’ i storstugan, glasveranda m.m.”. Det 
tycks vara genomgående med en relativt låg teknisk standard för torpobjekten, till 
exempel ”enskilt vatten, diskavlopp och tc”4 respektive ”frysbox på vinden”5.      

Den största gruppen av annonser använde ”fritidshus” som samlingsbegrepp. 
Inom det begreppet rymdes, såväl exklusiva objekt, som tidigare permanentbe-
bodda hus i fiskelägen och upprustade sportstugor. 

1 (Hemnet, Ref.nr.CS843, Boendeform: fritidshus, 2005-05-12)

2  (Hemnet, Ref.nr. ML05082, Boendeform: fritidshus, 2005-05-13)

3 (Hemnet, Ref.nr. MBSYN001259, Boendeform: fritidshus, 2005-05-13) 

 (Hemnet, Ref.nr. MBSYN001260, Boendeform: villa, 2005-05-13)

4 (Hemnet, Ref.nr. MBSYN001259, Boendeform: fritidshus, 2005-05-13)

5 (Hemnet, Ref.nr. CS843, Boendeform: fritidshus, 2005-2005-05-12)
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Ett lite udda objekt, som fanns under rubriken ”fritidshus” var till salu på Mar-
strandsön och bestod av ”byggrätten till återuppförandet av ett 1-plans gårdshus 
på gammal grund och med befintlig stenmur i vinkel”6. I några fall var även 
planförutsättningarna en del av attraktionen:

Bostadshus-bryggor-badstrand-sjöbod. Skärgården i Fjällbacka är ett stort 
naturreservat. Därför är denna nybyggda villa på den sista detaljplanen 
från 1959 troligen det sista bygget i skärgården på Valö. En otrolig tomt 
bebyggd med ett mycket exklusivt hus, havsutsikt, inredd sjöbod, två 
båtplatser (Hemnet, Ref.nr. LE10921, Boendeform: fritidshus, 2005-05-13, 
2005-11-03).

Det var alltså enligt annonsen fråga om utbyggnad inom en detaljplan för 
fritidshus. Huset beskrevs som ”en arkitektritad villa med exklusivt kök för den 
matlagningsglade med gashällar, grill, varmluftsugn etc.”. Likheterna med dagens 
villastandard bekräftades också av badrumsbeskrivningen: ”dusch, wc, tvättställ 
och kakel på väggar och golv”.

Det fanns också andra exempel på hus som enbart marknadsfördes som fritidshus 
även om objektet i sig skulle kunna motsvara förväntningarna på en villa: ”Bo-
ningshuset ligger inbäddat på stor tomt centralt Bohus-Malmön”. Huset, med en 
boyta på 104 kvm och en tomtarea på 998 kvm, karaktäriserades i beskrivningen 
som 1½-plansvilla med byggnadsår 1976 och ombyggd 19997.

När fiskelägenas tidigare permanent bebodda hus marknadsfördes som fritidshus 
var det inte oväntat utsikten som poängterades:

Trevligt bohuslänskt hus med bästa läge i Fiskebäckskil. Strålande havsut-
sikt. Naturtomt med soligt läge. (Hemnet, Ref.nr. LM: AL970306, Boende-
form: fritidshus, 2005-05-13)

I något fall uppgav annonsen att: ”Säljarens önskemål är att kunna välja en köpa-
re som är bosatt eller har för avsikt att bosätta sig permanent på Klädesholmen”. 
Objektet beskrevs som: ”Ett trivsamt, charmigt hus i Klädesholmens levande skär-
gårdssamhälle med total havsutsikt på en högt belägen tomt och salta västerhavet 
runt knuten!”8 Huset ifråga marknadsfördes också under rubriken ”villa”. 

KE852
LE10921

6 (Hemnet, Ref.nr. SA592, Boendeform: fritidshus, 2005-05-12) 

7 (Hemnet, Ref.nr KE852, Boendeform: fritidshus, 2005-05-13)

8 (Hemnet, Ref.nr. KPG002553, Boendeform: fritidshus, 2005-05-13) 
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Att ett objekt marknadsfördes samtidigt som både ”fritidshus” och ”villa” var inte 
helt ovanligt. Däremot gick det inte att se något entydigt samband mellan vilken typ 
av objekt som behandlades på det sättet. Vid genomgång av de två tillfällena, visade 
det sig att det minsta objektet hade en boyta på 46 kvm uppdelat på 3 rum (Udde-
valla kommun 2005-11-03) och det största en boyta på 207 kvm uppdelat på nio 
rum (Tjörns kommun 2005-11-03). Båda dessa objekt var alltså exempel på samti-
dig marknadsföring som ”fritidshus” respektive ”villa”. Även tomtytan varierade för 
objekt som annonserades dubbelt, från den minsta på 108 kvm (Tanums kommun, 
2005-05-13) till den största på 29 700 kvm (Kungälvs kommun, 2005-05-13). 

Vid en genomgång av de utannonserade fritidshusen kunde följande konstateras. 
Spännvidden i utgångspriset varierade mycket. Gemensamt för undersökning-
ens sju objekt som år 2005 hade högst utgångsbud, minst 5 miljoner kronor, var 
strandtomt: ”Ett totalt ogenerat läge med både brygga och pir”, ”Idealiskt för 
dig som vill ha lugn och ro nära naturen”, ”Strandtomt med vattenrätt och egen 
brygga för flera djupgående båtar, ett unikt projekt för den kräsne köparen som 
söker något helt utöver det vanliga” och så vidare. Fyra av sju av de dyraste ob-
jekten, hade enskilt vatten och avlopp. De övriga tre hade kommunalt vatten- och 
avlopp. Inget av objekten var byggt efter år 1968, med undantag för ett tidigare 
nämnt objekt byggt år 2004, uppfört som sista hus i en detaljplan från år 1959.   
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Här har hundratals, kanske tusentals, sommargäster från Stockholms innerstad 

stigit iland under förra och förrförra seklet, på väg till sina stugor och hus. Här 

fanns förr pensionat, trolska skogsgläntor och småstugor. Nu stiger byggställningar 

och lyftkranar upp ur grönskan och river upp historien. Skapar nytt och skriver om.

(Wennstam, 2010:60)
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4 kUstkOMMUneRs 
plAneRIngsstRAtegIeR

Material och ti l lvägagångssätt
Undersökningen av fritidshuset som planeringsdilemma i en kommunal kontext 
utgår från aktuella översiktsplaner hämtade från de kustkommuner som till någon 
del ligger inom områden med geografiska hushållningsbestämmelser, enligt miljö-
balkens fjärde kapitel. I analysen har ingått såväl kommuntäckande översiktspla-
ner som fördjupningar för kustområden. Valet att inte komplettera textstudierna 
med intervjuer bottnar i min strävan efter att främmandegöra det välbekanta: 
”Eftersom man som forskare ofta själv är en del av den kultur man undersöker, 
delar man många av de självklarheter som ligger i ens material – och det är just 
självklarheterna som man är ute efter att avslöja”(Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:28). Jag har bedömt att möjligheterna att hålla en kritisk distans till utsagor 
vara större vid upprepad textläsning av dokument, än vad som förefaller genom-
förbart vid intervjuer av planerarkollegor. I det senare fallet ser jag en uppenbar 
risk att intervjuerna skulle kunna övergå i kollegial konsensus och/eller manipu-
lation från ena eller andra hållet (eller båda) istället för att ge förutsättningar att 
uppfatta det självklara på nytt sätt. 

Valet av översiktsplaner inom områden med hushållningsbestämmelser motiverar jag 
med att den kommunala hanteringen av fritidsbebyggelse i dessa områden är särskilt 
uppmärksammad av lagstiftningen. I det här sammanhanget har avsikten varit att 
undersöka den officiella bild av dubbel bosättning, som kommunen visar upp, och 
som olika aktörer förväntas förhålla sig till. Jag har därför valt att granska översikts-
planedokumentet, vilket kan ses som kvittot på en föregående process av förhand-
lingar och kompromisser. Det är alltså inte processens aktörer, utan själva processens 
resultat, som står i fokus. Inte heller är avsikten att undersöka hur tillämpningen vid 
bygglovshantering går till. Synpunkter på detta förfarande från till exempel bygglov-
granskare, politiska beslutsfattare och bygglovssökande har därför inte ingått. 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, men 
att publicera den på webben är däremot inget lagkrav. Den övervägande delen av 
de 67 kommuner som innehåller kustnära områden av riksintresse enligt miljöbal-
kens 4:e kapitel har dock valt att göra så. Utifrån material på respektive kommuns 
hemsida har jag därför kunnat gå igenom aktuella översiktsplaner, se bilaga sidorna 
186-188. Fyra kommuner saknar digitalt tillgänglig kommuntäckande översikts-
plan/fördjupning för kusten: Höganäs (Öp 2002), Laholm (Öp 2004), Tierp (Öp 
1990) och Valdemarsvik (Öp 1990). Dessa kommuner ingår därför inte i undersök-
ningen. I vissa fall har urvalet gjorts så att en aktuell fördjupning för kusten betrak-
tats som mer relevant, på grund av högre detaljeringsgrad, än den kommuntäck-
ande översiktsplanen. I några fall har båda planerna ingått i granskningen. För att 
ringa in problematiken har jag granskat planbeskrivningarnas innehållsregister och 
gjort sökningar i de digitala planbeskrivningarna utifrån vissa begrepp som ”fritids-
hus”, ”fritidsbebyggelse” ”åretruntbostad” osv. Efter ytterligare genomläsningar av 
relevanta partier har jag sökt efter återkommande begrepp och gjort tematiseringar 
av materialet utifrån i översiktsplanerna uttryckta planeringsstrategier.   
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kommunal översiktsplanering
I det här avsnittet är avsikten att undersöka synen på dubbel bosättning utifrån 
kommunala ställningstaganden genom en granskning av tillståndet i en nutida 
planeringskontext. Vilka beskrivningar finns av kommunala problembilder med 
avseende på bebyggelseutvecklingen? Vilka strategier skisserar kommunerna för att 
kunna hantera frågeställningarna i det vardagliga planerings- och tillståndsarbetet? 

Fysisk planering är framförallt en kommunal angelägenhet och en del av legi-
timitetsskapandet innebär att beskriva och använda sig av de spelregler som 
lagsystemet anvisar. Många svenska kommuner, särskilt inom attraktiva områden 
nära vatten, behöver hantera fritidsbebyggelsens lokalisering, utformning och 
utveckling i förhållande till allmänhetens tillgång till stränder och skydd av natur- 
och kulturmiljöer. Lagstiftningen anvisar ett obligatoriskt planeringsverktyg, den 
kommuntäckande översiktsplanen. Det är här kommunen ska utveckla sin syn på 
hur bebyggelsen ska bevaras och utvecklas i förhållande till en långsiktig hushåll-
ning med mark- och vatten. Översiktsplanens legala särställning möjliggör en 
jämförande diskussion mellan kommuners synsätt på bebyggelseutveckling och då 
om/hur frågan om dubbel bosättning hanteras. 

I enlighet med lagstiftningens intentioner kan översiktsplanen fylla tre viktiga 
funktioner i kommunen. Den kan utnyttjas som vision för kommunens framtida 
utveckling, den är också ett förenklings- och effektiviseringsinstrument för kommu-
nens vardagsbeslut, och slutligen fyller översiktsplanen uppgiften som instrument 
för dialogen mellan stat och kommun beträffande de allmänna intressenas (riks-
intressenas) innebörd och avgränsning (Boverket, 1996:10). I planeringssystemet 
kan den icke-juridiskt bindande översiktsplanen ses som ett strategiskt redskap, i 
förhållande till den operativa detaljplanen, vilken är juridiskt reglerande. 

Genom plan- och bygglagen överlämnade riksdagen besluten om markanvänd-
ning och byggande till kommunerna år 1987. Men den tidigare statliga överpröv-
ningen slopades med vissa förbehåll. Ett av dessa var ett obligatoriskt krav på 
att alla landets kommuner skulle ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan. 
Översiktsplanen skulle ”ge vägledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras” (PBL 
1 kap. 3 §). När en första översiktsplan hade tagits fram förutsattes det att denna 
successivt skulle revideras och förändras av respektive kommun på grund av ”såväl 
utvecklingen som politiska ambitioner” (prop. 1985/86:132). 

Översiktsplanen skulle också redovisa kommunens avsikter angående så kallade 
riksintressen. Plan- och bygglagen introducerade ett system för formaliserad statlig 
kontroll av riksintresseområden med länsstyrelserna som tillsynsmyndigheter. Det 
var inte minst behovet av att kunna kontrollera den kommunala behandlingen av 
dessa riksintressen som motiverade den obligatoriska översiktsplanen. 

Begreppet riksintresse hade diskuterats redan i samband med 1940-talets arbete 
med ny byggnadslagstiftning. Situationen hade fram till dess inneburit att staten i 
princip övervakade att kommunala beslut följde lagen angående avvägning mellan 
enskilda och allmänna intressen (prop. 1947:131, s.73). 1970-talets fysiska rikspla-



75

nering utgick från att nationella riktlinjer var nödvändiga för att hushållning med 
naturtillgångar skulle kunna komma till stånd (prop. 1972:111). Men det kom att 
dröja till år 1987 innan begreppet ”riksintresse” kodifierades i plan- och byggla-
gen och i naturresurslagen (NRL), därefter i miljöbalken (MB) från år 1999. 

Riksintressen uttrycks genom bestämmelser i miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel. 
Riksintressen enligt 3:e kapitlet kan avse olika hänsyn och utpekas av respektive 
sektorsmyndighet. När det gäller begreppet fritidsbebyggelse är det bestämmel-
serna i 4:e kapitlet som är av intresse. I det 4:e kapitlet har riksdagen fastställt 
särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet, som på grund av 
sina natur- och kulturvärden anses så värdefulla att de i sin helhet är av riksintres-
se. Byggande och andra ingrepp får då bara göras så, att värdena inte påtagligt 
skadas. Bestämmelserna ska dock inte vara till hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter. 

Fritidsbebyggelsen kan påverka natur- och kulturvärden, konkurrera om mark-
resurser, påverka miljö, service och bostadsmarknad. Fritidsbebyggelsen kodas 
följaktligen i lagstiftningen som något som ska begränsas – en restriktion. Hushåll-
ningsbestämmelserna innebär däremot inget hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter. Helårsbebyggelsen kodas alltså indirekt som en del av kommunens fram-
tida utveckling. För att dessa skilda synsätt på bebyggelse ska kunna upprätthållas 
förutsätts därför att kommunen förmår sortera mellan begreppen för att kunna 
upprätthålla lagstiftningens intentioner.    

Kommunerna ska i sin översiktsplan särskilt redovisa riksintressen och sin syn på 
hur dessa ska tillgodoses i den kommunala planeringen. Statistiska centralbyrån 
har studerat bebyggelseutvecklingen utanför tätorterna mellan åren 1988 – 2004 
inom de kustnära områdena av riksintresse. Till dessa områden räknas kusten från 
och med Bohuslän till Singö i Uppsala län, samt delar av kusten i Ångermanland 
och Norrbotten, liksom Gotland och Öland. Trots miljöbalkens restriktioner visa-
de denna studie att det hade skett en stark tillväxt av fritidshus utanför tätorterna 
inom dessa kustnära områden. I andra områden än de kustnära hade det i samma 
kommuner mest byggts småhus för helårsboende (SCB, 2005). 

Nästan sjuttio kommuner innehåller kustnära områden av riksintresse enligt mil-
jöbalkens 4:e kapitel och kommunerna representerar samtliga kommungrupper 
enligt Sveriges kommuners och landstings klassificering. Under perioden 2009-
2010 har 46 % av dessa kustkommuner tagit fram en ny översiktsplan som har 
nått minst samrådsskede, fem av översiktsplanerna var i september 2010 antagna; 
Gotland, Helsingborg, Kävlinge, Varberg och Trosa. En fjärdedel av de nya 
översiktsplanerna består av fördjupningar för kust/skärgård. För fyra kommuner, 
Falkenberg, Luleå, Tierp och Valdemarsvik, gäller fortfarande i september 2010 
en kommuntäckande översiktsplan av första generationen från år 1990. Falken-
berg har gjort fördjupningar för kusten år 1994 och år 2010 fattat beslut om ny 
översiktsplan. Luleå startade sitt arbete med ny översiktsplan år 2009. För Tierps 
kommun pågår sedan några år arbete med ny översiktsplan. För Valdemarsvik 
saknas uppgift. 

Viktiga förutsättningar för beslut om att arbeta fram ny översiktsplan har varit för-
ändringar i omvärlden, enligt planbeskrivningarna. Nya krav, grundade på ökad 
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miljömedvetenhet i samhället, har kommit till och uttryckts i förändrad lagstift-
ning, men också förhållanden inom respektive kommun har förändrats, vilket har 
föranlett behov av förnyade politiska ställningstaganden.

hur beskriver kustkommuner fritidshus 
i kommunala översiktsplaner? 
Några kommuner, inom kustnära områden av riksintresse, diskuterade överhu-
vudtaget inte frågan om fritidshus i sina planbeskrivningar. Det framgick i dessa 
fall inte om/var fritidshusen fanns, hur många de var eller om de hade genomgått 
någon förändring. Inte heller uttalade kommunen något ställningstagande om fram-
tiden för eventuell fritidsbebyggelse. Frågan existerade till synes inte i dessa fall. 

De flesta kommuner använde dock begreppen fritidshus/fritids(hus)bebyggelse på 
något sätt, men med stor spännvidd i förhållningssättet. Flera kommuner beskrev 
en expansiv utbyggnadsperiod av fritidshusområden under 1960- och 70-talen 
framförallt i kustområden. Dessa områden hade i allmänhet begränsade bygg-
rätter i syfte att begränsa boendet. Andra kännetecken som beskrevs var en gles 
struktur med stora naturtomter och en enkel standard. Det fanns också samtida 
exempel på områden med tät och låg bebyggelse.     

Genomgången visar en splittrad bild. Av de kommuner som har berört fritids-
bebyggelse, konstaterade ett fåtal att det fanns fritidshus i kommunen och att det 
pågick en omvandling, utan att särskilt kommentera detta faktum. För andra 
kommuner tycks omvandlingen ha inneburit såväl ett problem som en tillgång. 
Vissa kommuner framställde fritidsbebyggelsen som en viktig ingrediens i turistnä-
ringen, som en bostadsreserv respektive som ett miljöproblem. Översiktsplanernas 
ställningstaganden kunde variera mellan att områden med fritidshus skulle värnas, 
till att kommunens fritidsbebyggelse i princip kunde omvandlas till helårsboende. 
I en del fall saknade översiktplanerna någon beskrivning av hur kommunen defi-
nierade fritidsbebyggelse i förhållande till övrig bostadsbebyggelse. Andra skiljde 
inte på fritidshus och permanenthus. Några kommuner menade att begreppet 
fritidshus hade spelat ut sin roll. 

Översiktsplaner behandlar inte fritidsbebyggelse
Tre kommuner i Skåne hänvisade år 2010 visserligen till, att kommunens kustzon 
ingick i riksintresse med geografiska bestämmelser enligt miljöbalkens 4:e kapitel, 
men problematiserade inte detta i förhållande till fritidshus. Lomma kommun 
begränsade upplysningarna i översiktsplanen till att kommunen bland annat med 
bakgrund av intentionerna i lagstiftningen inte planerade någon ny fritidsbebyg-
gelse (Lomma, 2010:104). Översiktsplanen för Landskrona kommun angav att 
riksintresset skulle skydda tillgänglighet till kustzonen och begränsa möjligheterna 
till bebyggelse, men att utveckling av befintliga tätorter undantogs (Landskrona, 
2010:66). 

I likhet med Landskrona nämnde inte heller Helsingborgs kommun begreppet 
fritidsbebyggelse i förhållande till kustzonen. Enligt översiktsplanens ställningsta-
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gande borde dock lokalisering av ny bebyggelse ske inåt land och tidigare obe-
byggda områden borde undvikas (Helsingborg, 2010, bilaga riksintressen s.13). 
Översiktsplanen för Öckerö kommun i Bohuslän berörde fritidsbebyggelse enbart 
i allmänna ordalag i förhållande till de geografiska bestämmelserna. Översiktspla-
nen återkom till frågan i förbigående, för att konstatera att fritidsbebyggelse fanns 
i liten utsträckning i kommunen utan några andra kommentarer (Öckerö, 2006, 
bilaga 2:25).   

Att planbeskrivningarna i dessa fall saknade något resonemang om olika boende-
former och en eventuell periodisk bosättning, kan hypotetiskt bero på att det helt 
enkelt inte fanns några fritidshus i dessa kommuner. Så är dock inte fallet, enligt 
fastighetsregistret fanns såväl fritidshus som permanent bebyggelse registrerad på 
flera välkända platser. Ett annat motiv skulle kunna vara att kommunerna inte 
skiljde på olika typer av bebyggelse. Planbeskrivningarna synliggjorde dock inte 
några sådana motiv. Det förefaller helt enkelt som om frågeställningen inte var 
prioriterad i planarbetet.  

Översiktsplaner ski l jer inte på 
fr i t idshus och permanenthus
De flesta kommuner behandlade fritidsbebyggelse i förhållande till en pågående 
omvandling av befintliga fritidshus. Men det fanns också exempel på uttalanden 
om eventuellt tillkommande fritidsbebyggelse. En del kommuner angav att de inte 
gjorde någon uppdelning i kategorierna permanentboende och fritidsboende när 
det gällde ny bebyggelse.

I plan- och bygglagen finns inga regler för hur bostäder får användas, men kom-
munen har möjlighet att betrakta fritidshus som något annat än det ordinarie 
bostadsbeståndet. Genom att anlägga ett sådant synsätt är det legalt tänkbart att 
sänka nivån på vissa tekniska egenskapskrav. I översiktsplanerna för kustområden 
av riksintresse fanns i vissa fall kommunala ställningstaganden. Motiven till att ta 
upp frågan tycks, i de flesta fall, ha varit att klargöra att kommunen inte hade för 
avsikt att specialbehandla fritidsbebyggelse genom att medge lättnader. Istället 
fanns det en glidning av motiven, från att uttala sig allmänt om otydliga gränser 
mellan boendeformer: ”Översiktsplanen gör ingen skillnad på permanentboende 
och fritidsboende, eftersom det ständigt sker ett utbyte mellan dessa två” (Båstad, 
2008:52) till att direkt hänvisa till kravnivån i bygglovprövningen: ”All ny bebyg-
gelse ska ha permanenthusstandard, dvs. klara de tekniska egenskapskrav som 
ställs på ny bebyggelse enligt Boverkets byggregler (Nyköping, 2010:23). Ett tidigt 
exempel på detta synsätt, vilket innebär att inte skilja på fritidshus och perma-
nenthus, går att hitta i början av 2000-talet:  

Några särskilda restriktioner för att förhindra permanentning av fritidshus 
utanför detaljplanelagt område införes inte. Samma byggnadstekniska krav 
mm ställs som för tillkomst av ny helårsbebyggelse (Tjörn, 2003:31).  

 
Under 2000-talet har i någon eller några planer per år framförts synpunkter på 
att all ny bebyggelse kommer att prövas på samma villkor, till exempel: ”För ny 
fritidsbebyggelse ställs samma krav, bl.a. ur VA-synpunkt, som vid permanentbe-
byggelse” (Ronneby, 2006:27). Kommunen hänvisade här till risker för saltvatten-
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inträngning vid ökat vattenuttag och menade att alla hus var möjliga att använ-
das både som åretruntbostäder och för fritidsboende. Något av ett trendbrott är 
synligt i 2010 års översiktsplaner och planförslag. Sju av tjugo kommuner uppgav 
att de inte kategoriserade bebyggelse, respektive att de prövade fritidshus och 
permanenthus på samma villkor: 

I den kommunala översiktsplanen från 1990 anges områden för fritids-
bebyggelse. Detta förslag till ny översiktsplan för Sölvesborgs kommun 
innehåller mer tidsenliga mål och överväganden. Därför indelas bostä-
derna inte i permanentboende och fritidsboende utan de går samlat under 
beteckningen Bostäder (Sölvesborg, 2010:76).        

Här gör planbeskrivningen en jämförelse med den tidigare planen, vilken ansågs 
förlegad med tanke på samhällsutvecklingen. Just 1990-talet har i flera översikts-
planer nämnts som tidpunkten för en accelererande utflyttning till fritidshus. Det 
finns också andra exempel på att en tidigare restriktiv inställning under 1990-talet 
har omprövats.   

De kommuner som år 2010 uppgav att de i något avseende inte skiljer på bostads-
kategorier när det gäller ny bebyggelse är: Gotland (2010:131 lokalisering), Karls-
krona (2010:64, 88 planläggning), Kramfors (2010: 31 va), Nyköping (2010: 23 
tekniska egenskapskrav), Strömstad (2010:134 planläggning), Sölvesborg (2010:76 
se ovan), Värmdö (2010:27, 136 standard, energihushållning, tillgänglighet, va, 
lokalisering).

Översiktsplaner vi l l  motverka 
permanentning av fr i t idshus      

Hur såg kommunerna då på konvertering av fritidshus till permanentboende 
och vice versa? Vissa av kommunerna intog inte någon ståndpunkt. Pågående om-
vandlingar nämndes utan kommentarer, eller så behandlades frågan inte alls. De 
flesta av översiktsplanerna uttryckte dock något slags förhållningssätt, i avsikt att 
antingen stödja eller förhindra. Varbergs kommun ansåg till exempel att: 

Det är viktigt att begränsa byggrätterna där permanentboende inte anses 
lämpligt på grund av bristande tillgång på service och kollektivtrafik, och 
av hänsyn till omliggande landskap och områdenas karaktärer (Varberg 
2010:48).

Här synliggörs föreställningen att ytbegränsning är en avgörande faktor för hur 
bostaden kan användas.  Enligt planbeskrivningen skulle alltså eventuella anspråk 
på kommunens åtaganden på så sätt kunna begränsas och styras. Göteborgs 
kommun var inne på ett liknande resonemang: ”För några av dessa [fritidshus]
områden föreslås att områdesbestämmelser upprättas för att begränsa byggnads-
ytorna i fritidshusen” (Göteborg, 2009, 2:20). Nynäshamns kommun avsåg också 
att förhindra permanentning på samma sätt (Nynäshamn, 2010:63). Haparanda 
kommun framhöll att kommunen inte gav samma utbud av kommunal service och 
uttryckte att: ”Åretruntboende i olämpligt belägna fritidshus uppmuntras inte av 
kommunen” (Haparanda, 2005:67). Något resonemang om kommunen ansåg sig 
ha möjligheter att i realiteten förhindra sådana bosättningar förekom dock inte. 
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Nyköpings kommun har, som framgått tidigare, i en fördjupning av översiktspla-
nen för kusten uttryckt att all ny bebyggelse ska prövas lika. Av den kommuntäck-
ande översiktsplanens allmänna rekommendationer framgick dock att: ”Kom-
munens målsättning är att i huvudsak behålla fritidsområdena för fritidsboende 
och att bevara deras utmärkande karaktär” (Nyköping, 2010:17). För några, i 
planbeskrivningen uppräknade områden, kunde kommunen tänka sig att studera 
möjligheter till utökad byggrätt. Samtidigt ansåg kommunen att ”husen får byggas 
med fritidshusstandard” eftersom områdena betraktades som fritidshusområden 
(Nyköping, 2010:17). Kommunens indelning av bostäder; permanentbostäder, 
fritidshus med permanentstandard respektive fritidshus med fritidshusstandard, 
för tankarna till fritidsboendekommitténs försök till differentiering under 1980-talet. 

Översiktsplaner vi l l  underlätta 
permanentning av fr i t idshus  
När översiktsplaner beskrev omvandling, var det oftast fråga om att fritidshus 
övergick till permanentboende. En del planbeskrivningar angav att omvandlingen 
hade pågått gradvis sedan 1990-talet. Ett bevis på permanentning är folkbokfö-
ring på fastigheten, men det hände att kommunen sade sig sakna uppgifter om 
tillståndet: ”Många av fritidshusen används som åretruntbostad, enligt folkbok-
föringen rör det sig om knappt 50 procent men andelen som i praktiken bor 
permanent [i Landfjärden] är troligen betydligt högre” (Nynäshamn, 2010:48). 
För några kommuner bestod en stor del av inflyttningen av äldre, som bosatte sig i 
sina tidigare fritidshus. Permanentningen kunde då bidra till att förstärka tenden-
ser till en generellt åldrande befolkning, där antalet ungdomar minskade (Båstad, 
2008:45; Borgholm, 2002:12). Någon kommun såg omvandlingen i den egna 
kommunen som del av en pågående nationell omvandlingsprocess: 

I hela Sverige finns en tendens att permanentboende (året-runt-boende) i 
fritidshusområden ökar, i synnerhet i storstadsregioner (Nyköping, 2010:8).

Det tycks här vara fråga om en tilltagande utveckling, vilken är mest påtaglig 
i närheten av storstäderna, i det här fallet Stockholm. Andra exempel beskrev 
att omvandling skedde framförallt längs kuststräckan i fritidshusområden från 
1900-talets mitt. Utvecklingen tycks gå åt ett håll med en fortsatt permanentning: 
”en successiv omvandling av fritidshusområdena till åretruntboende kommer 
under hela planperioden att fortgå (Södertälje, 2004:17). 

Flertalet av översiktsplanerna uttryckte att kommunen accepterade omvandling 
och agerade för att underlätta att fritidshus övergick till permanentboende. Ibland 
kunde det vara fråga om ett allmänt ställningstagande. Kommunen hade i princip 
inget emot omvandling, eller också skulle områden med fritidsboende kunna ut-
vecklas mot permanent bosättning. I andra fall accepterade kommunen omvand-
ling under vissa villkor. Ett par kommuner menade att tidigare begränsningar av 
byggrätten inte hade lett till önskat resultat, permanentningen hade fortsatt ändå: 
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Krasst uttryckt har denna strategi endast inneburit välfärdsförluster för 
dem som permanentar sig samtidigt som myndigheter uppfattas som verk-
lighetsfrämmande och byråkratiska, medan målet med lägre permanent-
ning inte uppfylls. En betydligt mer framgångsrik strategi torde vara att 
verka för en aktiv planering och förtätning av de områden där efterfrågan 
att bosätta sig är stor. Ofta fordras då detaljplanering och/eller VA-utred-
ning (Norrtälje, 2004:1:17).

Det förefaller vara bättre att bita i det sura äpplet: ”Alla som vill har rätt att 
bosätta sig i fritidshuset. Kommunen kan endast begränsa byggrätten i detaljpla-
nerna. Många kommuner väljer idag istället att öka den tillåtna byggnadsytan” 
(Kalix, 2010:54). Omvandlingen fortsätter till synes utan att kommunen kan 
stoppa processen. Den mest effektiva strategin tycks då vara att försöka göra vissa 
områden mer attraktiva genom planeringsinsatser. Även Trosa kommuns bedöm-
ning var att andelen helårsboende i de tätortsnära fritidshusområdena hade ökat 
fortlöpande trots ”förhållandevis begränsade byggrätter” och därför pågick även 
”formellt omvandlingsarbete” (Trosa, 2010:59). 

Eftersom resurserna är begränsade kan kommunen då sätta upp kriterier för prio-
riteringsordning av insatserna, vilket det finns flera exempel på. Några av dessa 
kriterier som framhölls var, att området redan hade en viss permanentningsgrad, 
att det fanns förutsättningar för att vatten- och avlopp kunde lösas långsiktigt och 
att området var tätortsnära. Avgörande kunde också vara kommunens möjlighet 
att erbjuda service av olika slag: 

Det är inte möjligt att förhindra permanentbosättning i fritidshus därför är 
det viktigt med tydliga ställningstaganden var kommunen kan och inte kan 
ge service. Vissa perifert belägna områden lämpar sig bäst för fritidsboende 
(Värmdö, 2010:120).

I det här fallet tycks kommunen vilja ge en allmän signal om att läget avgör var 
permanentning är lämplig, centralt belägna boendemiljöer är målsättningen. För 
Värmdö kommun liksom för flera andra storstadsnära kommuner betraktades 
fritidshusområdena som en betydande bostadsreserv: ”En fortsatt permanent-
ning av kommunens 11 000 fritidshus kan i sig leda till en markant ökning av 
befolkningen” (Värmdö, 2010:14). Även Österåker, en annan av Stockholms 
förortskommuner, som hade en relativt ung befolkning med många barnfamiljer, 
räknade med att en stor del av kommunens fritidshus skulle bli omvandlade under 
de närmaste 25 åren. Kommunen bejakade en sådan utveckling (Österåker, 2006, 
3:6, 4:8, 6:18). 

Om fritidshusen helt övergår till permanentboende förutsätts standardnivån 
vara densamma som i det övriga bostadsbeståndet: ”Kommunen är positiv till 
uppgradering av hus med enklare fritidshusstandard för att kunna möjliggöra 
åretruntboende” (Strömstad, 2010:108). Ifall det i praktiken verkligen skedde en 
permanentning var osäkert, men standardhöjningen gjorde det genomförbart.  
Vissa kommuner menade att själva va-saneringen i sig drev på omvandlingen: 
”Om kommunen beslutar om va-sanering av ett område, leder detta i de flesta fall 
till att fritidshusen permanentas och obebyggda tomter bebyggs” (Kungsbacka, 
2006:54).      
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Många av kommunerna beskrev framförallt enskilda avlopp som ett stort pro-
blem, de uppfyllde inte dagens krav och de betraktades som undermåliga. Behov 
av långsiktigt hållbara vatten- och avloppssystem återkom i materialet och en 
vanlig slutsats var att: ”den enda godtagbara långsiktiga lösningen blir att förse 
områdena med kommunalt vatten och avlopp” (Botkyrka, 2002:59). Den typiska 
uppfattningen tycks alltså vara att enskilda lösningar inte kan godtas på sikt och 
idealet framstår då som gemensamma lösningar i kommunens regi. Att det senare 
kommer att förbli en utopi framgår genom upprepade påpekanden om bristande 
resurser. För en del av kommunerna tycks det grundläggande problemet bestå 
av otillräcklig överblick. Det som tycks saknas är såväl basinformation som en 
långsiktigt övergripande plan för hela kommunen. De kommuner som uppgav att 
de arbetade med ett sådant perspektiv redovisade också avsikter när det gällde 
strategi, principer och prioritering (till exempel Kungälv, 2010, underlag 2:18-19 
och Uddevalla 2010: 112-121). Hur lösningarna skulle kunna bidra till målet om 
ett uthålligt samhälle problematiseras inte så ofta men det förekommer: 

Det som erfordras är i hög grad ett nytt tänkesätt att målmedvetet ersätta 
dagens teknik och handlande med ett mera kretsloppsanpassat system i 
synnerhet i områden där kommunalt VA aldrig kommer att anläggas (Got-
land, 2010:103).

I det här fallet menade kommunen att mer kretsloppsanpassad teknik behövs, men 
att sådana lösningar ifrågasattes från centrala tillsynsmyndigheter och att alterna-
tiva system hade svårt att slå igenom bland användarna (Gotland, 2010:103).   

Översiktsplaner vi l l  förhindra omvandl ing 
av permanenthus t i l l  fr i t idshus
En del av omvandlingen består av att tidigare åretruntbostäder övergår till att an-
vändas som fritidshus. När det sker på landsbygden kan det innebära att övergivna 
gårdar och gårdsmiljöer får nytt liv. Denna omvandling kan uppfattas som något 
i stort sett positivt för kommunen och bidra till att utveckla landsbygden. Antalet 
fritidshus kan på så sätt också ”öka väsentligt utan konflikt med andra intressen” i 
en kommun, där riksintressen försvårar tillkomsten av nya kustnära områden för 
fritidsbostäder (Ystad, 2005:12). 

När omvandlingen istället gäller skärgårdsbebyggelse eller kustsamhällenas kärnor 
beskrev vissa kommuner tillståndet som mer problematiskt. Det var framförallt 
några kommuner i norra Bohuslän som redogjorde för denna situation, men den 
tycks förekomma även på andra håll: ”De höga prisnivåerna medför [också] att 
permanentbostäder vid försäljning ofta övergår till fritidshus eftersom det ofta är 
resursstarka fritidsboende som har råd att köpa” (Norrtälje, 2004:11). Konsekven-
serna som Norrtälje kommun beskrev är att förhållandena med höga fastighetspriser 
försvårade en permanent utflyttning i skärgården. För kustsamhällena i norra 
Bohuslän beskrevs problemet som en utglesning av kustsamhällenas centrala delar, 
när resursstarka grupper utifrån köpte upp permanentbostäder, utan att formellt 
flytta till kommunen. Enligt planbeskrivningarna användes dessa bostäder periodiskt 
och kunde stå tomma delar av året. Eftersom det ofta rörde sig om bebyggelsen 
närmast kusten blev effekten att permanentboendet förflyttades längre inåt land.
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För att kompensera avgången av bostäder från den lokala bostadsmarknaden 
planerade kommunerna för nya permanentbostäder. En av möjligheterna att 
påverka situationen förefaller vara att ”bygga bostäder som med lokalisering, upp-
låtelseform, utformning mm. uppfyller viktiga kriterier och attraktivitetsfaktorer 
för helårsboende” (Sotenäs, 2010:203). Men även dessa nya permanentbostäder 
kunde komma att ingå i omvandlingen: ”Nybyggnationen resulterar inte i mot-
svarande befolkningsutveckling, en stor del av nybyggnationen blir direkt fritids-
boende” (Strömstad, 2010:24). Enligt Sotenäs kommun hade den helårsboende 
befolkningen minskat under de senaste åren, trots kommunens ambitioner att öka 
befolkningen genom bland annat fortsatt bostadsbyggande: ”Trenden är därmed 
ett ökat antal byggnader och ett minskat antal helårsbonde” (Sotenäs 2010:65).  

Krav på ändrad lagstiftning har tidigare framförts och lett till vissa förändringar. 
Men: ”[i]nga av de olika statliga utredningar och förslag till åtgärder för att un-
derlätta förvärv för kommuninvånarna som genomförts under åren har medfört 
önskat resultat” (Lysekil, 2006:22). Det tycks dock finnas en fortsatt föreställning 
om att lagändringar behövs när permanenthus i kustsamhällena övergår till 
fritidsbostäder och kommunen upplever att legala medel saknas: ”Kraftigare styr-
instrument behövs för att stoppa att nyproduktionen omvandlas till fritidsboende” 
(Orust, 2010:158).

Vilka frågeställningar fördjupar översiktsplanerna?

Översiktsplaner vi l l  utveckla fr i t idsboendet
Flera kommuner klargjorde att det inte var tal om att planera några nya fritids-
husområden inom kustzonen, exempelvis: ” Ingen ny fritidsbebyggelse tillåts 
utanför redan för ändamålet planlagt område (Nynäshamn, 2010:63).

Några kommuner uttalade å andra sidan att de planerade för ny fritidsbebyggelse. 
Översiktsplanen för Karlskrona föreslog till exempel en utveckling av fritidsbebyggelse 
i strandnära lägen i skogsbygden (Karlskrona, 2010:62). Ett fåtal kommuner öpp-
nade för en diskussion med staten om förändringar genom helt nya områden eller 
kompletteringar i kustnära områden: ”Planen redovisar nya utbyggnadsmöjligheter 
för fritidsbebyggelse på ett flertal öar i Haparanda skärgård” (Haparanda, 2005:91) 
respektive ”Genom planen tillkommer ett antal nya lägen för fritidshus, de flesta 
åtkomliga med bil från fastlandet och ett mindre antal på öarna” (Piteå, 2004:53). 

Utbyggnaden i dessa fall motiverades med att skärgården skulle bli mer levande. 
Av Haparandas fördjupning för skärgården framgick att det var naturområden, 
som var föreslagna att bebyggas, men inte i vilken omfattning. Detta lämnades till 
detaljplan/bygglovsprocess. I Piteås fördjupning planerades ny fritidsbebyggelse 
till de inre delarna av skärgården. Allmänt talades om att större byggrätter kunde 
accepteras vid en detaljplanereglering. Det framgår dock inte om fördjupningen 
syftade på de allmänna kommunala riktlinjerna för fritidshus (10 % av tomtens 
yta eller högst 175 kvadratmeter). Trots att dessa två förslag betecknades som 
fördjupningar är de ganska allmänt hållna i sina beskrivningar och motiveringar. 
Föreslagen ny fritidsbebyggelse förefaller därför mera ha karaktären av testballong 
än en utvecklad förhandlingsposition gentemot staten. 
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Översiktsplaner beskriver fr itidsbebyggelsens karaktär
En del av översiktsplanerna tog upp frågan om fritidsbebyggelsens karaktär. 
Fritidsbebyggelsen framställdes som heterogen såväl till arkitektoniska uttryck som 
till funktion. De fritidshus som ursprungligen hade byggts för ändamålet beskrevs 
alltifrån ”individuellt fantasifulla utifrån sin tids ideal och ofta skapade av tidens 
kända arkitekter” till ”enkla volymer från dåtidens trähusfabrikanter” (Båstad, 
2008:40). En annan del av fritidshusbeståndet består av konverterade helårsbygg-
nader: ”[d]et är inte endast de äldre husen som blir försålda som fritidshus, också 
nyare attraktivt belägna bostäder omvandlas i stor utsträckning”(Lysekil, 2006:22). 

När fritidsbebyggelsens karaktär ska beskrivas är det i regel i förhållande till att en 
omvandling är på gång eller redan pågår. Omvandlingens effekter kan då leda till 
att områdenas karaktär förändras: ”Området var tidigare ett omtyckt fritidshus-
område, men har nu utvecklats till en attraktiv bostadsort för permanentboende” 
(Kävlinge 2010:39, angående Hofterup/Ålstorp). Förändringen tycks i det här 
fallet helt oproblematiskt ha bestått av att något omtyckt, som tidigare hade upp-
fattats som populärt, även i fortsättningen förblev tilltalande. Vad det ”omtyckta” 
respektive ”attraktiva” bestod av framstår som oklart. Ett annat exempel beskrev 
på ett mera konkret sätt vad omvandlingen kunde innebära: 

Karaktären i områden med fritidsbebyggelse skiljer sig från permanent-
husområdena. Husen är oftast av trä, tomterna stora naturtomter och 
vägstandarden enkel. Kustområdet är allt mer intressant som boendemiljö 
och förändringen från fritidshusboende till permanent boende fortskrider i 
snabb takt oftast genom att äldre fritidshus rivs och nya villor byggs (Trel-
leborg, 2010:146).

I detta exempel tycks det snarast ha varit fråga om en oundviklig process, där 
utvecklingen knappast gick att hejda. Det var en hastigt framåtskridande som på-
gick. Omvandlingen rullade på och innebar att en specifik karaktär, med trähus, 
stora naturtomter och en enkel vägstandard ersattes av något annat. Vad detta 
nya bestod i är mera oklart, men det var avsett för permanent bruk. Upplysning-
arna i planbeskrivningen antyder att det kan vara fråga om ett motsatsförhållande 
till vad som dittills pågått på platsen. Förändringen beskrivs vara genomgripande, 
i allmänhet revs de äldre fritidshusen. Hur förändringen påverkade strukturen i 
övrigt framgår däremot inte. I ett annat exempel beskrev översiktsplanen att:

De äldre fritidshusen är i regel små byggnader. Den nyare fritidsbebyg-
gelsen, framförallt den som har åtkomst med bilväg, har under senare år 
tenderat bli utförd i en storlek och standard som liknar normala småhus. 
På öar som har sämre tillgänglighet har dock bebyggelsen, oavsett om den 
är gammal eller ny, fortfarande karaktären av sport- eller fiskarstugor 
(Piteå, 2004:47).

I det här fallet förefaller en eventuell förändring av fritidsbebyggelsens karaktär ha 
samband med hur lätt- eller svårtillgänglig platsen var. Tillgängligheten med bil 
tycks inte bara ha med transportens bekvämlighet att göra, själva livsstilen i sig, 
tycks kräva ett bekvämt fritidshus. Bekvämligheten utrycks med att fritidshusets 
storlek och standard i stort sett inte avvek från den gängse utformningen. På mot-
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svarande sätt kan det omvända förhållandet tolkas, att ta sig till platsen innebar 
något annat än vardaglig transport. Även vistelsen på platsen stod för något annat 
än den vardagliga bekvämligheten och det påverkade bebyggelsens utformning. 

De karaktärsdrag som flera översiktsplaner beskrev som utmärkande för fritids-
bebyggelse var en gles struktur med mindre byggnader på stora (natur)tomer. Det 
kunde till exempel finnas ett karaktäristiskt samband mellan bebyggelse och natur: 

Bebyggelsemiljöernas stora kvalité, framförallt i fritidshusområdena, är 
således känslan av att byggnaderna är placerade i naturen och inte i ett 
bostadsområde. Den detaljplanelagda grönstrukturen, naturmarken, som 
finns sparad i bebyggelsemiljöerna är då inte alltid visuellt urskiljbar från 
den privata tomtmarken utan de formar tillsammans rumskaraktären 
(Kristianstad, 2009:53). 

Områdena var planlagda med avsikt att forma en helhet. Sambandet mellan 
vegetation och bebyggelse beskrevs utgå från ett medvetet ställningstagande. Ett 
”vanligt” bostadsområde tycks däremot ha saknat detta samband; där finns inte 
någon känsla av att byggnaderna är placerade i naturen. Byggnaderna beskrevs 
vara ”huvudsakligen i trä med ytterst få tegelhus”. Här är det fråga om en mer 
underförstådd skillnad, tegelhus kan antas vara vanligare i Skåne. Bebyggelsen 
beskrevs också i relation till tomtmarken: ”bebyggelsen är liten i förhållande till 
tomtytan” (Kristianstad, 2009:22). Det är alltså fråga om en gles bebyggelsestruk-
tur, vilket också kan antas avvika från normal villabebyggelse. 

Omvandlingen kunde bestå av att fritidshus permanentades och byggdes om/till 
eller genom att tomter delades och bebyggdes med åretruntbostäder. Förhållnings-
sättet kunde innebära att konstatera att förhållandet mellan grönska och bebyggelse 
skulle komma att påverkas vid en eventuell omvandling på sikt, vilket då tycks 
uppfattas som beklagligt men ofrånkomligt i förhållande till utvecklingen. 
I andra fall formulerades någon form av ställningstagande ”Karaktären i priorite-
rade förändringsområden ska bibehållas genom att undvika förtätning” (Värmdö, 
2010:124). Här tycks det avgörande för karaktären bestå av förhållandet byggnad 
och tomt, däremot framhölls inte något samband mellan natur och bebyggelse 
som strukturbildande.

En struktur med stora tomter kunde också uppfattas som en belastning vid 
omvandling: ”Utbyggnad av fritidshusområden och omställning till permanent-
boende påverkar områdenas karaktär och kan på så vis bidra till fortsatt problem 
med gles struktur” (Oxelösund, 2010:30). I det här fallet föreslogs att glesheten 
skulle kunna motverkas genom kompletteringar i fritidshusområdenas centrum. 
Det framgår inte om det gällde för något speciellt område eller om det var fråga 
om ett principiellt förslag. 

Bebyggelsekaraktären kunde också bestå av enhetlighet och rationalitet i täta, 
planlagda områden. Från mitten av 1900-talet har framförallt större fritidshus-
områden byggts ut på olika håll i landet, vilket flera översiktsplaner tog upp. 
De beskrivna effekterna av planläggningen leder snarare tankarna till likheten 
med samtida permanentbebyggelse: ”en mycket tidstypisk planutformning med 
återvändsgator och utifrånmatning”. I detta exempel fanns det cirka 200 fri-
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tidshus byggda under 1960- och 70-talen i området. Byggnaderna beskrevs ha 
”en tidstypisk utformning med låga volymer och relativt platta tak” (Nyköping, 
2010:12). Hur området skulle hanteras vid en eventuell omvandling framgick inte 
av planen, inte heller om husen dittills hade genomgått någon förändring. De tids-
typiska kännetecken som bildade områdets karaktärsdrag, tycks sakna värden att 
ta hänsyn till vid framtida planering och bygglovshantering. Karaktären beskrevs i 
andra exempel som sammansatt och komplex: 
 

Dagens bestånd av fritidshus och bostäder kan grovt indelas i: äldre 
fiskargårdar, sekelskiftets sommarvillor, 1900-talets egnahem, 1900-talets 
fritidshus och sommarstugor, moderna villor (Gävle, 2010:19)

Beskrivningen är hämtad från en fördjupning av Norrlandet utanför Gävle, 
där delar av området beskrevs vara av riksintresse för kulturmiljövården. Enligt 
Riksantikvarieämbetets motivering består riksintresset av: ”Karaktäristisk fritids-
miljö med parklandskap och stora sommarvillor från 1800-talets senare del samt 
fiskehamn” (www.raa.se). Syftet med fördjupningen beskrevs vara att dels föreslå 
en omvandling av de flesta befintliga fritidshusen och dels att bevara och skydda 
värdefull kulturmiljö genom nya detaljplaner, samt att genomföra en va-sanering. 
Inriktningen var därmed en annan än tidigare för området. Den gällande fördjup-
ningen från 1993 ”förutsåg en annan utveckling av Norrlandet med fortsatt fritids-
boende och lokala avloppslösningar. Den översiktsplanen är därför inte längre 
aktuell” (Gävle, 2010:11). Om inte det nya planförslaget skulle genomföras skulle 
dagens situation fortsätta:

Gällande, äldre detaljplaner i området är svåra att tillämpa i bygglov och 
kulturmiljöfrågor. Äldre detaljplaner värnar inte om kulturmiljö, värdefull 
natur och friluftsliv. Gällande översiktsplan är inaktuell. Kulturmiljön påver-
kas av nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader (Gävle, 2010:69).    

   
Fördjupningen av översiktsplanen beskrev ett dilemma där bevarande och ut-
veckling skulle kombineras. Kulturmiljöerna ansågs vara ”viktiga resurser som 
skapar, identitet, variation och trivsel”. Det som tycks ha varit bland det mest 
problematiska att hantera var äldre småskalig fritidsbebyggelse från mitten av 
1900-talet både inom och utanför riksintresset. Förväntningarna från fastighetsä-
gare beskrevs bidra till ett starkt tryck på kommunen att tillåta tillbyggnader och 
rivningar, vilket bedömdes innebära stor påverkan på kulturmiljön. Planen fram-
höll också att synen på vad som är värdefullt förändras över tiden: 

Allt yngre miljöer betraktas idag som värdefulla. Numera studeras t.ex. 
miljöer från 1950- och 60-talen som ger värdefulla kunskaper om hur sam-
hället såg ut och fungerade då (Gävle, 2010:29).

Men när fritidsbebyggelsens karaktär antyds i andra översiktsplaner relaterades i 
regel till teknisk standard eller byggnads- och tomtyta. Någon arkitektonisk sär-
prägel diskuterades vanligen inte. Översiktsplanerna innehåller ofta illustrationer, 
men det som saknas är i regel bilder från 1950- och 1960-talens stora, planlagda 
områden för fritidsbebyggelse. Enligt planbeskrivningarna omvandlades dessa 
områden gradvis till helårsbostäder, men det som oftast visades på bild var kust-
samhällenas centralt belägna bebyggelse.  
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Ett annat exempel, den fördjupade översiktsplanen för Tylösand, Frösakull och 
Sandhamn, beskrev att bebyggelsen inom planområdet ”står med ett ben i den 
ursprungliga fritidshusbebyggelsen och ett ben i dagens och framtidens perma-
nentboende” (Halmstad, 2010:42). Liksom i det förra fallet är det fråga om att 
samtidigt diskutera bevarandefrågor och utvecklingsmöjligheter. De karaktärsdrag 
som planen ansåg vara viktiga varierade mellan ingående delområden. Grönska 
och bebyggelse återkom som karaktärsdrag, men preciserades här även i förhål-
landet mellan gaturum/enskilda tomter. Planen innehöll följaktligen riktlinjer för 
exploatering och volymuppbyggnad, men tycks inte helt främmande för att ex-
ploatera grönområden framöver. Ett principiellt vägval aktualiserades, en framtida 
exploatering skulle antingen kunna leda till en sammanhängande struktur eller till 
en förstärkning av varje orts karaktär.    

Översiktsplaner beskriver fritidshusets funktion
Några av de senaste översiktsplanerna diskuterade vad begreppet fritidshus står 
för och hur företeelsen förhåller sig till dagens bostadsbehov. Från att ha varit en 
”sommarstuga” på 1960-talet, med tidsbegränsad användning, ställs nu andra 
krav på fritidshusets komfort:

Man använder sitt fritidshus i allt högre utsträckning under hela året och 
vill gärna ha samma standard som i ett normalt bostadshus med WC, 
dusch, disk- och tvättmaskin (Orust, 2009:114).

Nutida krav jämförs med tidigare förhållanden. När en stor del av fritidshusen 
byggdes var det för ett semesterboende under ett par månader under sommaren:

Övriga delar av året stod huset i allmänhet tomt; vattnet tappat och 
avstängt, elen avslagen och ingen vinteruppvärmning. Avsikten var aldrig 
att fritidshuset skulle användas som permanentbostad året runt. I dag är 
bilden en annan (Gotland, 2010:92).

I ett annat exempel hade en under 1990-talet uttalad strategi för kusten, om att 
hålla på ”tydliga gränser mellan permanentboende och fritidshusboende”, ersatts 
med ett annat förhållningssätt: ”Det viktiga är bevarandet av kulturmiljöer och 
deras karaktär och att kommunen kan svara mot de önskemål och behov på 
boende som finns idag (Kristianstad, 2009:29). Den förändrade situationen kan 
beskrivas som att:

Fritidsboende längs kusten måste kunna användas under en längre tid av 
året än när nuvarande regler skapades. Förändringen innebär behov av 
större och bättre isolerade fritidshus (Kristianstad, 2009:22).  

Dessa beskrivningar om förändrade förhållanden tycks gälla för fritidsbostäder i all-
mänhet. På kommunal nivå uppmärksammas alltså att dagens användning inte före-
faller överensstämma med de föreställningar som lagstiftningen utgår från. Samtidigt 
fortsätter lagreglerna, tillkomna under en period med andra förutsättningar, att gälla. 

För att beskriva att det tycks pågå en fortgående process där gränsen mellan 
bostadsformer blir allt otydligare använder en del kommuner begreppet deltidsbo-
ende/delårsboende. I några fall saknades det någon närmare motivering, i andra 
fall beskrevs att något har hänt: 
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Dubbel bosättning förekommer på många sätt. Ett sätt är dubbel bosätt-
ning för arbete på annan ort under veckorna. Delårsbostaden används 
numera ofta längre tid på året, weekend, långhelg, kortsemester etc. Mo-
derna krav ställs också på att ha gott om plats och en god teknisk standard 
(Sölvesborg, 2010:76).

I de fall översiktsplanerna problematiserade en gränsdragning mellan boendefor-
mer, så tycks det ha handlat om att pragmatiskt hantera något som uppfattades 
som en fortgående process, en del av samhällsutvecklingen. Det förefaller för vissa 
kommuner inte längre som självklart eller ändamålsenligt att dela upp bostadsfor-
mer i kategorierna fritidsboende/permanentboende. Tiden är en annan: ”[Över-
sikts]Planen innehåller inte någon motsvarighet till 1960-talets planering för stora 
fritidshusområden utan vill att ny bostadsbebyggelse alltid skall fungera också för 
permanentboende” (Båstad 2009:148). 

Översiktsplaner reagerar på de legala verktygen 
Sedan länge har vissa kommuner framfört kritik angående de legala verktygens 
bristande räckvidd för att förhindra att permanentbebyggelse övergår i fritids-
boende. Det framställs som omöjligt att med nuvarande lagstiftning hantera och 
styra bosättningsmönster så att helårsboende får företräde. Frågan tycks vara mest 
problematisk i norra Bohusläns kustsamhällen, men förekommer i skärgården på 
andra håll. För kustsamhällena har effekten blivit att centralt belägna bostäder 
periodvis står tomma, och bofasta blir av ekonomiska skäl hänvisade till områden 
längre bort från kusten. Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum, åberopade i sina 
översiktsplaner projektet ”Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i norra 
Bohuslän” där även Munkedals kommun deltog. Enligt delrapporten Boende 
helår/delår borde kommunerna i projektet gemensamt framföra följande slutsats:

Enbart befintliga verktyg för styrning mot helårsboende kan inte lösa 
problemet fullt ut. En lagändring av PBL som ger möjlighet att i detalj-
plan skilja på helårsbostäder och delårs/fritidsbostäder vore ett värdefullt 
tillskott i den verktygslåda som kommunerna behöver (Boende helår/delår, 
2010:30). 

Dessa kommuner tycks sträva efter att upprätthålla en kategorisering och tycks 
mena att det inte är möjligt med dagens lagstiftning. Förslaget att införa ändringar 
i PBL är trots allt inte nytt, men har tidigare visat sig vara svårhanterligt, se avsnit-
tet om lagstiftning.

Någon kommun påpekade att orsaken till upplevda svårigheter att särskilja bebyg-
gelsekategorier beror på att det inte finns lagstöd för att skilja på boendeformer i 
kommunal planering, och drog i likhet med en del andra konsekvenserna: ”[d]enna 
uppdelning tillämpas därför inte längre” (Norrköping, 2006:6).

I ett par av de senaste översiktsplanerna synliggörs problematiken med gräns-
dragning mellan boendekategorier på ytterligare sätt. I Kristianstads kustplan 
uttrycktes att: ”Programmet vill pröva möjligheterna att utöka för fler att bo 
kustnära utan att själva kärnan i respektive riksintresse går förlorad. Därför anses 
målsättningen i Kustplan-95 om att ingen ny bebyggelse ska tillåtas inom riksin-
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tresset inaktuell” (Kristianstad, 2009:29). När begreppet ”ny bebyggelse” används 
framgår det inte om kommunen tidigare varit restriktiv till all ny bebyggelse. Den 
förändrade synen skulle kunna innebära att kommunen nu ville utveckla perma-
nent bosättning, eftersom det gällde ”för fler att bo kustnära”. Andra kommuner 
har tidigare också sett en utökad byggrätt som en del i permanentningsstrategin. 

Det Kristianstads kustprogram gjorde var dock något annat: ”Utökade byggrätter 
tillmötesgår efterfrågan på ett modernt och bekvämt fritids- och permanentbo-
ende längs kusten” (Kristianstad, 2009:28).  I det här fallet tycks alla bostäder för 
att fungera enligt nutida behov kräva ett större utrymme oavsett kategori. Kom-
munen tycks ändå sträva efter att upprätthålla en gräns: det finns en föreställning 
om att det finns viss bebyggelse för permanentbruk och viss för fritidsbruk där 
skillnaden inte består av standardskillnader, varken ytmässigt eller med hänsyn till 
vatten- och avloppslösningar. Istället antyds att skillnaden består av kravnivå på 
närhet till basservice. Strategin för bebyggelsen utgick från att, genom utökning 
av befintliga byggrätter och fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och 
avloppsnätet, underlätta för visst permanentboende och ”i övrigt skapa utrymme 
för ett modernare fritidsboende”. Lika viktigt ansågs i planen att ”skapa nya om-
råden”. Det framgår dock inte om dessa är avsedda för ny fritidsbebyggelse och/
eller för permanentboende.
 
Sölvesborgs kommun framställde däremot förhållandena så, att alla bostäder kan 
användas för boende för såväl delar av året som hela året. Denna uppfattning 
framfördes även av andra kommuner, men Sölvesborgs kommun gjorde en kopp-
ling till lagstiftningens uppbyggnad:
 

I plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) används begreppen per-
manentbostad och fritidsbostad t.ex. i bygglov, detaljplaner och i bestäm-
melser om kustzonen på ett sätt som ger en otidsenlig och inte verklig-
hetsbaserad bild av skillnaden mellan permanentbostad och fritidsbostad 
(Sölvesborg, 2010:76). 

Kommunen framhöll att: ”Permanentbostad är i viss lagstiftning den bostad där 
man är mantalsskriven”. Plan- och bygglagen är dock inte konstruerad enligt den 
principen. Sölvesborgs kommun valde beteckningen ”bostäder” för både fritidsbo-
ende och permanentboende. 

Gotlands kommun å sin sida tycks mena att beteckningen ”bostäder” som synonym 
för ”permanentbostäder” skulle kunna innebära att det ”bohuslänska” problemet 
uppstår, alltså att nya permanentbostäder direkt övergår till fritidshusbeståndet: 

En ”trend” vid bygglovsansökan och i detaljplanering inom MB 4:4-områ-
den är att man söker och bygger bostäder, inte ”fritidshus”. Trenden kan 
antas vara bestående. Detta innebär att inom MB 4:4-områden byggs hus 
som kommer att användas som fritidshus, utan att de är komplement till 
befintlig bebyggelse (Gotland, 2010:132).

I praktiken kan kommunen alltså inte förhindra att en bostad, betecknad som 
permanentbostad i bygglovet, inte används som en sådan varken av den som söker 
bygglovet eller av nästa ägare. Det pragmatiska förhållningssätt som Gotland 
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intog innebär att ribban höjdes för alla nya bostäder genom att ”skärpa synen på 
spridd bebyggelse inom kustens MB 4:4-områden så att permanent- och fritids-
hus jämställs vilket betyder att nya bostäder som inte är komplement till befintlig 
bebyggelse inte tillåts” (Gotland, 2010:131). 

sammanfattning
Genomgången har visat att dagens kommunala översiktsplaner förhåller sig högst 
varierat till dubbel bosättning inom kustområden med hushållningsbestämmelser 
enligt miljöbalken. Några av dessa kommuner behandlade överhuvudtaget inte 
fritidsbebyggelse i sina översiktsplaner. Flera kommuner uppgav att inga nya 
fritidshusområden planerades. Några norrländska kommuner redovisade dock 
utbyggnadsområden i avsikt att utveckla skärgården. Andra översiktsplaner fram-
höll att kommunen inte skilde på begreppen fritids- och permanentbebyggelse 
utan ställde samma krav på alla tillkommande bostäder. Permanent standard var i 
dessa fall normerande.  

En del kommuner uppgav att en omvandling av bebyggelse pågick, men uttalade 
inte något förhållningssätt till en sådan utveckling. Men de flesta av översikts-
planerna förhöll sig till dubbel bosättning genom ställningstaganden, i avsikt att 
motverka eller underlätta permanentning av fritidshus. I de fall översiktsplanerna 
uttryckte en avsikt att motverka permanentning förekom ytbegränsningar. Några 
kommuner ansåg dock att restriktioner av byggrätter var ineffektivt och menade 
att omvandlingen ändå fortsatte. Flertalet av översiktsplanerna uppgav att kom-
munen accepterade omvandling av fritidshus till permanent bosättning. I några 
fall var det fråga om ett mer principiellt ställningstagande. I andra fall uttryckte 
översiktsplanerna kriterier för kommunens områdesvisa prioritering. Befintliga 
vatten- och avloppslösningar beskrevs i regel som problematiska. Vissa kommuner 
menade att en standardhöjning av infrastrukturen i sig fungerade som pådrivande 
i omvandlingsprocessen. 

Några översiktsplaner beskrev omvandlingen av permanenthus till fritidshus i stort 
sett som positiv. Fritidsboende kunde bli ett tillskott inom landsbygdsområden där 
den bofasta befolkningen minskade. För kustsamhällen, framförallt i norra Bohus-
län och även inom skärgårdsbebyggelse på andra håll, beskrevs situationen som 
mer bekymmersam. Enligt planbeskrivningarna från västkusten försökte kom-
munerna att kompensera bortfallet av permanentbostäder från bostadsmarknaden 
genom fortsatt bostadsbyggande. Dessa nya bostäder kunde dock också komma 
att ingå i omvandlingen, eftersom kommunen inte ansåg sig ha några medel att 
förhindra en sådan utveckling.

När översiktsplanerna beskrev fritidshusområdenas karaktär var det oftast i 
förhållande till en pågående eller förväntad omvandling. Några planer beskrev en 
snabb omvandling utan att närmare kommentera processens effekter. I andra fall 
framhöll planbeskrivningarna vissa karaktäristiska drag som en gles struktur med 
mindre byggnader på stora (natur)tomter. Ofta beskrev översiktsplanerna karaktä-
ren i termer av teknisk standard och eller byggnads- och tomtyta utan att gå när-
mare in på arkitektoniska uttryck. En del översiktsplaner beskrev att kommunens 
fritidsbebyggelse var mycket varierad. Inom samma område kunde olika epoker 
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förekomma samtidigt, i andra fall beskrevs mer enhetliga områden från 1900-ta-
lets senare hälft. Synsättet att allt yngre miljöer kunde betraktas som värdefulla 
förekom i några fall, men i regel uppmärksammades inte sådana uttryck.            

Vissa översiktsplaner framhöll att fritidsboendet hade förändrats över tiden och att 
dagens användning inte motiverade en uppdelning av bostadsformer. Ett par av 
de senaste översiktsplanerna diskuterade explicit gränsdragningsfrågorna angå-
ende fritids- och permanentbebyggelse i förhållande till lagstiftningen och ansåg 
att det fanns uppenbara oklarheter och brister.  

Ett exempel på förändrade förhållanden över tiden inom ett fritidshusområde.
Byggnadsplan för Svanviks fritidsområde, Orust kommun, fastställd år 1965.
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Detalj av primärkarta Orust kommun år 2010.

Detalj av byggnadsplan år 1965. 



och nu tänker jag på en väg som är rak och

sedan på en som är krokig sedan på en som

är rak och sedan igen… turvis och så vidare

tills jag inte kan tänka på något annat innan

jag tänker på en väg som är både rak och

krokig på samma gång – 

(Byggmästar, 2010:21)   
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5 FRItIDshUset sOM 
legAl kOnstRUktIOn

Material och ti l lvägagångssätt
Undersökningen av hur lagstiftningen konstruerar fritidshusbegreppet består av 
två empiriska delar, vägledande kategorisering och föreställningar i lagstiftningen. 

Den första delen av analysen utgår från en granskning av kammarrätternas 
vägledande domar från och med år 1998 till och med år 2009, vilka har varit 
publicerade på Boverkets hemsida. Totalt rör det sig om 692 rättsfall under 12 
år. Referaten har granskats i syfte att hitta beröringspunkter med dubbel bosätt-
ning. Av det totala antalet domar har jag bedömt att 63, alltså drygt 9 %, har med 
dubbel bosättning att göra. Några av dessa referat innehöll inte explicit begreppet 
”fritidshus”, utan istället har till exempel en byggrätt under 100 kvm eller ”ekono-
mibyggnad” indikerat ett samband. Efter en första genomgång har jag därefter ta-
git del av de utvalda domarna i fulltext i Boverkets arkiv. Utifrån handlingarna har 
jag valt ut några typexempel för att illustrera problematiken utifrån gränsdragning 
mellan ekonomibyggnad och fritidshus, och mellan fritidshus och permanentbo-
stad. Avsnittet lyfter också fram hur dubbel bosättning har kategoriserats i aktuella 
utredningar som avser folkbokföringslagen och socialtjänstlagen. Utifrån remiss-
behandlingen har jag valt att lyfta fram några synpunkter som jag bedömt ha 
intresse och beröringspunkter med framställningen i detta avsnitt.

I den andra delen har jag analyserat bygg-, plan- och miljölagstiftningen och för-
arbeten till dessa, från och med förarbetena till 1947 års byggnadslagstiftning och 
till och med regeringens proposition till ny plan och bygglag framlagd för riksda-
gen våren 2010. I analysen har även ingått separata fritids(hus)utredningar. För 
att bearbeta den stora textmassan har jag letat fram meningsbärande enheter och 
koncentrerat textavsnitt, alltså använt meningskoncentrering (Olsson & Sören-
sen, 2007). Det jag har gjort i läsningen och den efterföljande analysen har varit 
att föra samman utspridda utsagor och arrangera dem till en sammanhängande 
konstruktion. Inledningsvis har jag identifierat de avsnitt som explicit behandlat 
fritidsboende/permanentboende i förarbeten och lagtexter och samlat ihop dessa 
i form av papperskopior. Huvuddelen av materialet finns inte digitaliserat varför 
manuell genomgång har varit nödvändig för äldre dokument. Efter ytterligare 
genomläsningar av materialet har jag kunnat gruppera utsagorna tematiskt för att 
sedan urskilja några frågeställningar: 

• Hur benämns bostäderna? Går det att särskilja olika boendeformer från 
 varandra, och i så fall, finns det kategoriseringar för vad som är vad? 
• Finns det synpunkter på standard?  
• Finns det planeringsprinciper för fritidsbebyggelse?  

Med hjälp av dessa frågeställningar har jag kunnat identifiera några viktiga 
begrepp som jag har kallat för ”igenkännande och sortering” respektive ”normer 
och struktur”. 
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Jag har valt att kategorisera och ordna materialet från förarbeten och lagstift-
ning med stöd av dessa beteckningar. För att kunna göra det har jag konstruerat 
ett antal sorteringsredskap som jag har valt att beskriva som rumslig kategorisering 
genom sortering respektive igenkännande, och rumslig konstruktion genom regler 
och struktur. I detta sammanhang har rumslig kategorisering avsett identifiering 
av bostadsformer genom termer och definitioner, och rumslig konstruktion har 
avsett normering och planeringsprinciper för bostäder. Det empiriska materialet 
från det centralt uttänkta rummet har därefter kunnat ordnas som diskurser: en 
om kategorisering, en om standardnivå och en om planeringsprinciper.  

Vägledande kategorisering  
Fyra meter över marken, dinglande från en klippvägg, med underbar utsikt 
över vattnet och Lidingö, hängde ett rum. Två gånger tre gånger två me-
ter. Här kunde två personer övernatta i all bekvämlighet, och förvånande 
nog visade sig huset vara utom räckhåll för stadens byråkratiska restriktio-
ner (akay & peter, 2006).

[I. S.] och hans familj fick en chock när han förstod vad grannen planerade 
ett stenkast från kustremsan. Den enkla sommarstugan skulle byggas om 
till en tvåplansvilla med vinkällare och relaxavdelning. Och domstolarna 
lyssnar inte på protesterna (Berglund, 2009).

I rättstillämpningen sker en konfrontation mellan människors ageranden och sam-
hällets legala konstruktion av rummet. Här testas gränser för vad som är att anse 
som allmänt acceptabla beteenden. De juridiska gränssättningarna får effekter för 
vilken struktur, gestaltning och funktion som kan tillåtas och legitimeras när det 
materiella rummet tas i anspråk. I det här sammanhanget kan det vara av intresse 
att undersöka hur dubbel bosättning konstrueras i rättstillämpningen. En avgö-
rande fråga kan då bestå i hur bostäder ska kategoriseras. De inledande citaten 
aktualiserar frågor som ”vad är en byggnad?” och ”vad är en tillbyggnad?” 

Det första citatet är hämtat från en dokumentation av ett konstprojekt i urban 
miljö. Konstnärerna ville uppmärksamma att alla typer av byggnader inom 
stadens gränser är strikt reglerade, vad som får byggas, var och hur (akay & peter, 
2006). Byråkratin ger begränsat utrymme för uppfinningsrikedom och motverkar 
radikala lösningar i tider av bostadsbrist. Genom att placera en ”låda” fullt bruk-
bar för tillfällig vistelse, testade konstnärerna inom ett naturområde var gränserna 
går för vad som kan kallas byggnad.

Det andra citatet är hämtat från en tidningsartikel i en lokaltidning. Artikeln be-
skrev en grannkonflikt som hade uppstått, när en av grannarna avsåg att förändra 
ett befintligt fritidshus. Den nye ägaren ansökte om att få bygga om och till sitt 
nyinköpta fritidshus som i princip bestod av kök, vardagsrum och ett sovrum. 
Om- och tillbyggnadsförslaget innebar att boarean utökades från 35 kvm till 209 
kvm. Fritidsbostaden skulle enligt förslaget komma att inrymma fyra sovrum/
arbetsrum, ”sal”, ”matsal” ett dubbelt så stort kök, wc med dusch, relaxavdelning, 
bastu och vinkällare. En tjänsteman beslutade om bygglovet på delegation från 
byggnadsnämnden, trots att va-lösningen i efterhand förefaller ha varit en tillfällig 
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lösning inom kustzonen. Länsstyrelsen gjorde i sin tur en tolkning, vilken innebar 
att det inte behövdes strandskyddsdispens, eftersom det inte var fråga om en helt 
ny byggnad ”d.v.s. om den inte ger intryck av att tomten utökas”. Någon allmän 
lämplighetsprövning förefaller inte ha gjorts i detta läge. 

När grannarna klagade, gjorde länsstyrelsen bedömningen, att kravbestämmel-
serna var uppfyllda enligt plan- och bygglagen. Åtgärden förutsattes inte medföra 
påtaglig skada på landskapsbilden eller på områdets natur- och kulturvärden. 
Placeringen kunde inte heller anses innebära någon betydande olägenhet för 
grannen. Till länsrätten klagade grannarna enbart på va-problemen. Eftersom 
fastighetsägaren som ville bygga om/till, nu uppgav att han avsåg att bosätta sig 
på fastigheten och ansluta till kommunalt nät när detta blev möjligt, så fann läns-
rätten att allt var i sin ordning. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd i 
målet (Kammarrätten i Jönköping avd. 1, mål nr. 1838-09). 

Eftersom det inte blev något prövningstillstånd, så är det här inte fråga om något 
vägledande fall inom rättstillämpningen. Det som ändå kan vara värt att notera 
är, att för en granne gäller det att klaga på ”rätt saker” vid rätt tillfälle, vilket ofta 
är svårt för den som inte är juridiskt bevandrad. Den kommunala organisationen 
kan innebära att den ena handen inte alltid vet vad den andra gör. Länsstyrelsens 
prövning av strandskydd kan förefalla vara begränsad till semantiska begrepp. När 
yta, funktion och gestaltning förändras – vad är egentligen skillnaden mellan ”helt 
ny byggnad” och om- och tillbyggnad? Hur ser det då ut i de ärenden som har 
prövats i kammarrätterna med avseende på dubbel bosättning? 

Var går gränsen mellan ekonomibyggnad och fritidshus?
En del överklagade ärenden gäller själva lovplikten. Till exempel behöver inte 
en sjöbod för fiskets behov något tillstånd, medan en sjöbod som används som 
fritidshus kräver bygglov. Vad som är att betrakta som vad, avgörs genom att 
inredning och exteriör granskas. En redskapsbod bedömdes inte behöva ha isole-
ring, invändig panel och glasade ytterdörrar. Då var det istället fråga om fritidshus 
(Miljööverdomstolen 2007:22). En sjöbod kunde anslutas till det kommunala 
va-nätet och utrustas med till exempel diskbänk och skåp, men däremot inte med 
spis, spisfläkt och kylskåp (Kammarrätten i Göteborg, mål 4302-03). Det låg inte 
inom användningsområdet för en förrådsbyggnad att den var inredd med värmeiso-
lering, väggpanel, spotlights, kök, matbord, med mera. Isolering och invändig panel 
motverkade sjöbodens uppgift som ett väl luftat utrymme för torkning och torrhåll-
ning av fiskeredskap och båttillbehör. Agnbodar har traditionellt varit isolerade, men 
inte sjöbodar. Sjöboden fick alltså inte ha karaktär av fritidshus (Kammarrätten i 
Göteborg Mål nr 4845-08).  

Regeringsrätten (RR) medgav inte prövningstillstånd år 2010 i fyra uppmärksam-
made sjöbodsärenden i Tanums kommun, vilket innebar att de domar som kam-
marrätten i Göteborg tidigare beslutat vann laga kraft. För att regeringsrätten ska 
pröva ett överklagande krävs prövningstillstånd, vilket kan ges av två skäl. Det första 
skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det 
andra skälet är så kallade synnerliga skäl som att det finns grund för resning, eller att 
målets utgång i kammarrätten beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 
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Det första målet gällde ett bygglov för sjöbod där byggnaden försetts med invän-
dig panel, stora skjutbara glasdörrar i riktning mot havet samt ett lackat trägolv, 
vilket mot vite skulle tas bort (RR 6608-09). Det andra målet gällde att en sjöbod 
vid vite skulle återställas till dess avsedda användning genom utrivning av vär-
meisolering, invändiga vägg- och takpaneler, parkettgolv, köksinredning samt 
va-installation (RR 2027-10). Det tredje målet gällde sammanlagt elva sjöbodar, 
vilkas inredning med värmeisolering, invändig panel och köksinredning vid vite 
skulle avlägsnas, eftersom bygglovet avsåg förråd (RR 3247-10). Det fjärde målet 
avsåg tre sjöbodar, vilkas inredning med invändig panel, behandlat trägolv, indra-
gen el och fast monterad belysning vid vite skulle avlägsnas. Detsamma gällde för 
fast monterade element och köksinredning i vissa av byggnaderna. Sjöbodarna 
saknade vattenledningar och avlopp (RR 7430-09). Kammarrätten konstaterade 
att det inte gick att ”bestämma någon fast gräns för när en byggnad övergår från 
att vara en sjöbod till att anses ha blivit inredd för väsentligen annat ändamål”. 
Det var istället fråga om att göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Kam-
marrätten ansåg också att kommunen haft fog för sin bedömning av sjöboden, 
även om det i bygglovet inte uttryckligen angavs att sjöboden skulle vara oisolerad.   

Var går gränsen mellan fr itidshus och permantenthus?
Flera juridiska avgöranden har gällt utbyggnad av fritidshusets yta. När det fanns 
en detaljplan som reglerade byggrättens storlek hänvisade kammarrätterna i 
regel till ett principiellt fall, rättsfallet RÅ 1991 ref. 57, där regeringsrätten har 
konstaterat att en avvikelse med 16 % inte var att anse som en mindre avvikelse 
(avgörandet gällde inte fritidshus). Om det är fråga om mindre avvikelse eller inte, 
tycks vara relativt enkelt att bedöma, eftersom det går att hänvisa till matematiska 
beräkningar och procentsatser. 
 
Exempelvis gällde frågan i ett fall, om en nybyggd huvudbyggnad på 103,6 kvm, 
med en täckt uteplats på ytterligare 8,4 kvm, var att betrakta som mindre avvi-
kelse. Totalt var det fråga om en planavvikelse på 29 %. Kommunen hade beviljat 
bygglov och betraktade ärendet som mindre avvikelse. Rivningslov för ett tidigare 
fritidshus på platsen var också beviljat. Kommunen uppgav att avsikten var att i 
mån av tid och resurser göra om gamla planer så, att de skulle överensstämma 
med intentionerna i översiktsplanen. Kommunen skulle då, enligt översiktsplanen 
komma att generellt tillåta, en huvudbyggnad med byggnadsyta på 120 kvm, 
uterum på 20 kvm och uthus på 30 kvm. På grund av resursbrist hade den nu 
aktuella planen inte arbetats om innan bygglov lämnades. Fastighetsägaren ansåg 
att kommunen tidigare hade beviljat bygglov, för byggnader med betydligt större 
byggnadsarea inom området, än vad som nu var aktuellt. Byggnaden var vid 
överklagandet färdigställd.

Länsstyrelsen ansåg att det inte kunde vara fråga om mindre avvikelse. Länsrät-
ten ansåg att det var en godtagbar mindre avvikelse, med hänsyn till att flera 
fastigheter hade större byggnadsarea och att huset var väl utformat. En ledamot 
var av skiljaktig mening. Kammarrätten ansåg att den taktäckta uteplatsen kunde 
rymmas inom vad som var tillåtet i planen. Men: ”Några regler i planen om att 
ej utnyttjad yta beviljad för uppförandet av en uteplats skulle få användas till bygg-
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nation av fritidshus saknas”. Kammarrätten ansåg därför att, det aktuella bygglo-
vet krävde planändring, eftersom det inte kunde anses vara mindre avvikelse 
(Kammarrätten i Göteborg Mål nr 1605-06). 

I ett annat fall hade kommunen beviljat bygglov med mindre avvikelse på 5 %. 
Enligt en ny detaljplan för området skulle fritidshusens byggnadsarea begränsas 
till 120 kvm och tillåten ökning innebar 6 kvm. Kommunen hade därefter på 
plats konstaterat att huset i praktiken hade fått en byggnadsarea på 135 kvm. Det 
innebar 12,5 % större byggnadsarea än vad planen tillät. Kommunen utfärdade 
ett föreläggande till fastighetsägarna att vid vite ändra byggnaden så att den inte 
skulle överskrida beviljad avvikelse. Enligt fastighetsägarna fanns det flera byggna-
der i området som avvek mer från tillåten byggnadsarea än vad deras hus gjorde. 
Kommunen menade att, för merparten av de exempel som fastighetsägarna hän-
visade till, gällde att dessa antingen var uppförda före planens tillkomst eller att 
det inte fanns något bygglov för större ytor. 

Länsstyrelsen och länsrätten ansåg inte heller att uppförd byggnad var att anse 
som mindre avvikelse. Kammarrätten fann att överskridandet inte kunde anses 
vara en mindre avvikelse som var förenlig med planens syfte. Kammarrätten: ”En 
avgörande skillnad mellan fritidsbebyggelse och bebyggelse för permanentboende 
är enligt kammarrättens mening just storleken av byggnadsarean, eftersom en 
större sådan area ökar möjligheterna till permanent bosättning” (Kammarrätten i 
Göteborg, Mål nr 6666-06).

Att bygga ut ytan i markplanet är ett sätt att utöka arean. Andra möjligheter är att 
inreda källare och vind. Dessa fall tycks mer svårbedömda, eftersom det ingår mer 
av lämplighetsbedömningar än av matematiska beräkningar.

Detal jplan: Inredning av vind
   
I ett detaljplanelagt område inom riksintresse för friluftslivet fanns ett fritidshus 
med en byggnadsarea på 110 kvm. Enligt detaljplanen från 1983 fick varken 
gårdsbyggnad eller vind inredas med bostadsrum. Högsta tillåtna hushöjd var 
3,6 meter och taklutningen begränsades till 30 grader. Bygglovsansökan gällde 
utökning av ett inglasat uterum samt till- och påbyggnad av carport. Förslaget 
innebar att bottenplanet på befintlig carport skulle utökas till 44 kvm och att det 
nya vindsplanet skulle få en invändig area på 33 kvm. Efter tillbyggnad skulle 
utrymmet, förutom carport, innehålla en del med hygienutrymme samt dusch 
(3,8 kvm), ett utrymme på 2,0 kvm och ett rum på 10,4 kvm. Byggnadsnämnden 
avslog bygglovsansökan eftersom den bedömdes strida mot planbestämmelserna. 
Fastighetsägarna ansåg att ansökan tydligt angav att vinden skulle vara oinredd. 
Att redan nu sätta in en fönstervägg i vindsutrymmet skulle komma att kosta obe-
tydligt mer jämfört med att sätta dit den i framtiden, om det då skulle bli tillåtet 
att inreda vinden. Fastighetsägarna menade att de var övertygade om att inred-
ning av vindsutrymme skulle komma att tillåtas i framtiden.

Enligt länsstyrelsen skulle den föreslagna tillbyggnaden av fritidshuset komma att 
medföra att ett bostadsutrymme inreddes på vinden. Föreslagen tillbyggnad av car-
porten skulle medföra inredning av ett hygienutrymme. Dessa åtgärder stred mot 
planbestämmelserna, eftersom det då skulle bli fråga om bostadsutrymmen. Till-
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byggnaden av fritidshuset bedömdes inverka negativt på landskapsbilden på grund 
av placering och utformning samt skulle komma att avvika från övrig bebyggelse 
på platsen. Länsrätten ansåg att det av bygglovsansökan inte framgick annat än 
att vinden skulle vara oinredd: ”Det framstår visserligen som anmärkningsvärt att 
våningsplanet skall förbindas med en spiraltrappa samt att påbyggnaden bl.a. mot 
sydväst skall förses med panoramafönster och mot sydost med ett större rums-
högt fönster”. Jämfört med en annan närbelägen fastighet, så skulle den aktuella 
tillbyggnaden inte inverka negativt på landskapsbilden. Även om utformningen av 
påbyggnaden skulle avvika något från platsens övriga bebyggelse så stred det inte 
mot anpassningskravet. Carportens tillbyggnad med bland annat hygienutrymme 
stred däremot mot planbestämmelserna. Kammarrätten ansåg att tillbyggnaden av 
fritidshuset inte avvek från detaljplanen. Vinden skulle enligt bygglovsansökan vara 
oinredd och kammarrätten menade att den uppgiften fick godtas. I övrigt delade 
kammarrätten länsrättens bedömning (Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 5730-02).
 
Områdesbestämmelser : käl lare el ler käl lar våning

Områdesbestämmelser från år 1992 gällde för området. Bestämmelserna hade 
kommit till för att reglera fritidshusens byggnadsarea. För att möjliggöra en ökad 
utbyggnadsmöjlighet i avvaktan på en kommande va-utbyggnad, ändrades områ-
desbestämmelserna år 2002. Enligt gällande bestämmelser fick fritidshus uppföras 
i en våning med största byggnadsarea på 75 kvm och med en takvinkel på 27 
grader. Om fritidshuset uppfördes med loft fick största byggnadsarea vara 60 kvm. 
Källarvåning fick inte uppföras. Fastighetsägarna hade ansökt om bygglov för ett 
fritidshus på 75 kvm byggnadsarea i ett plan med källare och fått avslag. Frågan 
gällde om källarplanet skulle betraktas som källare eller källarvåning. Fastighetsä-
garna menade att kommunen hade beviljat bygglov för källare, när det gällde 
andra fastigheter, vilka omfattades av samma eller liknande områdesbestämmelser. 
Kommunen medgav att bygglov ibland hade beviljats för hus som byggts med 
”teknikgrunder”, för att husen skulle kunna anpassas till rådande topografi. Dessa 
källare var av typen förråd som tog upp höjdskillnad på tomten och innebar en 
anpassning till landskapsbilden. 

Enligt länsstyrelsen skulle byggnaden komma att strida mot områdesbestämmel-
serna eftersom det var att betrakta som källarvåning. Länsstyrelsen hänvisade till 
Tekniska Nomenklaturcentralens skrivelse ”Plan- och byggtermer 1994” (TNC 95, 
s.140). Enligt länsrätten saknade områdesbestämmelserna någon definition av vad 
som skulle avses med källare. Länsrätten konstaterade att: ”områdesbestämmel-
serna endast reglerar byggarean, det vill säga den yta som byggnaden upptar på 
marken, och inte bruks- eller bruttoarea”. Den i målet aktuella källaren var inte att 
betrakta som våning enligt gällande regler i plan- och byggförordningen (1987:383, 
PBF). För att det skulle kunna gälla skulle bottenvåningens golv ligga 1,5 meter 
över markens medelnivå. I det aktuella fallet var det fråga om 1,4 meter och stred 
därför inte mot områdesbestämmelserna. Bygglovet kunde inte heller anses strida 
mot syftet eftersom åtgärden inte skulle komma att påverka områdets karaktär.  

Kammarrätten fann att även om syftet med områdesbestämmelserna var att 
förbjuda all form av källarutrymmen, så hade det inte kommit till uttryck i be-
stämmelserna. Enligt kammarrätten stred den sökta åtgärden inte mot områdes-
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bestämmelserna. Varken med stöd av PBF:s eller av TNC:s definitioner skulle det 
kunna vara fråga om källare (Kammarrätten i Stockholm Mål nr 6993). 

Medborgare var bor du?
Bosättningsbegreppet har nyligen utretts ur socialtjänstens perspektiv i betänkandet 
Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38) och departementspromemorian Ansvarsför-
delning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21) samt ur folkbokföringens perspektiv i 
slutbetänkandet Folkbokföringen (SOU 2009:75) . Även dessa utredningar har gran-
skats i avsikt att kompletterande belysa hur dubbel bosättning kategoriseras. 

Socialt jänst lagen
Inom socialtjänsten används vistelsebegreppet som huvudregel i gällande lagstiftning. 
Utredningen (SOU 2009:38) föreslog att vistelsebegreppet skulle fortsätta att gälla 
i socialtjänstlagen. Kommunen har enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), 
det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 
som de behöver. Det innebär att det är den kommun där den enskilde befinner sig 
när hjälpbehovet inträder som har ansvaret för att han eller hon får stöd och hjälp 
[prop. 1979/80:1, Del A, s.523]. Denna skyldighet påverkas inte av vistelsetidens 
längd. Ansvaret gäller oavsett om den enskilde bara är på genomresa eller till 
exempel vistas i sitt fritidshus under en längre tid på sommaren. Regeringsrätten 
har yttrat sig i frågan om ansvarig kommun för hemtjänstinsatser under som-
marvistelse i ett par mål [RÅ 1984 2:33 II och RÅ 1988 ref. 24]. I båda fallen har 
regeringsrätten konstaterat att det är den kommun, där den enskilde vistas under 
sommarvistelsen, som ansvarar för att den enskilde får den hemtjänst som han 
eller hon behöver (SOU 2009:38, s.132).

Det finns alltså vägledande domar som innebär att människor, som behöver hem-
tjänst för att vistas i sitt fritidshus har rätt till det, även i en annan kommun än den 
som personen är skriven i. En av frågorna som ingick i översynen var om ”vistel-
sekommuner” skulle kompenseras för eventuellt ökade kostnader, i samband med 
att äldre eller andra personer tillfälligt behövde hjälpinsatser. Utredningen kom 
fram till att: ”Omfattningen av den hemtjänst som beviljas till personer som inte 
är folkbokförda i kommunen får anses mycket liten ur ett nationellt perspektiv”
(SOU 2009:38, s.26) och att det ”inte är motiverat att införa ett system för att 
omfördela medel mellan kommunerna” (SOU 2009:38, s.27). Pensionärsorganisa-
tionerna delade denna uppfattning och ansåg också att det inte skulle vara ett krav 
för den enskilde att ansöka i god tid före vistelsen (Pensionärernas riksorganisa-
tion 2009-09-28) respektive att vårdrelaterade hinder för fri rörlighet inom landet 
borde undanröjas (Sveriges pensionärsförbund, 2009-08-26). 

Utredningen byggde sitt ställningstagande på en registerundersökning utförd av 
Socialstyrelsen angående omfattningen av hemtjänst och kommunal hälso- och 
sjukvård till personer som inte är folkbokförda i kommunen. En av utredningens 
experter ansåg däremot att: ”Om individen vistas i sommarhuset så avlastas hem-
tjänsten i det ordinarie boendet och det är rimligt att denna kommun tar kostna-
den för hemtjänsten på annan plats” (särskilt yttrande av experten Siv Stjernborg, 
SOU 2009:38, s.211).  
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Vid remissomgången avstyrkte bland annat Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) samt de så kallade semesterkommunerna, vilka var särskilt berörda 
eftersom de hade många sommarbostäder. Exempelvis framfördes synpunkterna: 
”Sommarkommunernas kostnader är inte alltid obetydliga och för att något är 
litet på nationell nivå kan det ändå för enstaka kommuner medföra betydande 
kostnader” (Värmdö, 2009-10-07). 

Vid beredningen i regeringskansliet utarbetades ett alternativt förslag i en depar-
tementspromemoria (Ds 2010:21). I denna föreslogs att hemkommunen skulle 
ansvara för insatser under en tidsbegränsad vistelse i annan kommun men att 
insatserna skulle utföras av vistelsekommunen. Vistelsekommunen skulle enligt 
förslaget ersättas enligt den ersättningsnivå som var beslutad i hemkommunen. I 
remissvaren denna gång framförde tidigare kritiska kommuner att ändringarna i 
stort sett var positiva. Vissa kommuner ansåg dock att förslaget på kostnadsersätt-
ning var otydligt när det gällde personalens eventuella restid, vilket kan illustreras 
med följande exempel:  

En brukare med sju dubbelbemannade besök per dygn i ett vanligt som-
marstugeområde dit restiden är minst 20 min i var riktning innebär att 
mer än nio personaltimmar per dag åtgår i bara restid. Det ovan nämnda 
exemplet är inte något ”skräckexempel” utan ett relativt vanligt scenario 
(Borgholm, 2010-08-25).

     
Borgholms kommun menade också att: ”Det blir allt mer vanligt att människor 
vill sluta sina liv i sin stuga – i dessa fall blir det fråga om palliativa vårdinsatser 
(Borgholm, 2010-08-25). För mindre kommuner som Borgholm föreföll problemet 
inte första hand vara ökade kostnader, utan personalbrist under vissa perioder 
med hög belastning särskilt under ordinarie personals semester. 
 

Folkbokför ingslagen
Dagens folkbokföringslag innebär för personer med familj, att de ska vara folkbok-
förda på den gemensamma adressen, om de tillbringar åtminstone en sjundedel
av tiden tillsammans med familjen. Det gäller oavsett var personen i fråga till-
bringar dygnsvilan resten av tiden. För en person som inte har någon familj i folk-
bokföringslagens mening innebär bestämmelsen i de flesta fall att om i vart fall en 
sjundedel av dygnsvilan tillbringas på arbetsorten kommer personen i fråga att 
blir folkbokförd där (SOU 2009:75, s.331). Med familj avses i folkbokföringslagen 
make, maka, sambo samt hemmavarande barn. Detta innebär att familjebegrep-
pet utgår från den vuxnes perspektiv; det är endast en vuxen som kan ha familj 
(SOU 2009:75, s.308). 

I slutbetänkandet Folkbokföringen (SOU 2009:75) föreslog utredningen att nuvarande 
grundstruktur skulle vara kvar, nämligen att en person ska folkbokföras på den 
fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt. Regelmässig 
dygnsvila betyder minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en 
annan förläggning i tiden. Utredningen föreslog också att den samlade bedöm-
ningen skulle ta hänsyn till flera faktorer, än var familjen är bosatt, respektive var 
arbetsorten finns för dem som saknar familj (SOU 2009:75, s.25). Utredningen 
har remissbehandlats. 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, påpe-
kade i sitt remissvar att det föreföll finnas ”en diskrepans mellan ett framväxande 
nytt mönster med ökad mobilitet och samhällets förmåga att fånga detta inom 
det befintliga regelverket”. Myndigheten beskrev problematiken som att en av 
grundprinciperna i folkbokföringen är att spegla befolkningens verkliga bosättning 
samtidigt som ”det förefaller bli allt svårare att avgöra vad som är hemma” på 
grund av säsongsvisa arbeten, veckopendling och längre vistelser i fritidshus. Myn-
digheten efterlyste också system för att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
tillvarata de tillväxtpotentialer som den ökade rörligheten medför. Ett periodiskt 
ökat befolkningsunderlag medför idag inte ökade skatteintäkter, vilka kan bidra till 
satsningar på lokal utveckling. Reformen med kommunala fastighetsavgifter räk-
nas av i det kommunala utjämningssystemet fullt ut år 1. Detta remissvar innehöll 
även en hänvisning till Finland, där ett ökat fritidsboende har identifierats som en 
tillväxtfaktor och där en översyn kommer att göras vad gäller fritidsboende och 
beskattning (Fi 2009/5948, s.8-9). Sveriges Kommuner och Landsting yttrade sig 
över rätt folkbokföringsort utifrån sin samsyn med utredningen om att en vidare 
bedömning behövs i förhållande till nuvarande situation, där familjens bostadsort 
avgör respektive arbetsort för ensamstående (Fi 2009/5948, s.58-59).   

Ett vägledande rättsfall som visar på bedömningen av permanent- och fritidsbo-
stad: En ensamstående kvinna arbetade i Göteborg och bodde då i en enrums-
lägenhet, vilken bedömdes inte vara utrustad för stadigvarande bruk, då den 
saknade ugn och frys. Den största delen av tiden tillbringade hon sin dygnsvila 
i Kungsbacka i ett nybyggt mindre hus. Kvinnan hade köpt och bebyggt denna 
fastighet för att kunna flytta dit efter den förstående pensionen. Då skulle hon 
också göra sig av med övernattningslägenheten (RÅ 200l not 110). Här var det 
alltså bostadens standard som avgjorde, inte huvudregeln för ensamstående, när-
heten till arbetsplatsen.

Det skatterättsliga begreppet dubbel bosättning är inte detsamma som det i 
folkbokföringslagen. Det förra används för att bedöma rätten till avdrag i inkomst-
deklarationen för ökade levnadskostnader om den skattskyldige på grund av sitt 
arbete har flyttat till en ny bostadsort, och en bostad för den skattskyldige, dennes 
make, sambo eller familj har behållits på den tidigare bostadsorten (12 kap. 19 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) hänvisning i SOU 2009:75, s.326). 

Medborgare hur bor du?
En kolonistuga är inte att betrakta som permanent boende, anser regeringsrätten. 
Boendeformen är inte godkänd av kommunen för permanent bruk och standar-
den uppfyller inte heller sådana krav. Trots det kan kommunen inte vägra en per-
son försörjningsstöd under en övergångstid. Att välja ett boende ”med betydligt 
enklare standard än ett normalt boende” utgör inte något skäl att vägra någon att 
få bistånd för kostnader som i och för sig är skäliga. Det finns inte heller grund för 
att kräva bostadsbyte som villkor för försörjningsstöd (RÅ 2009 ref.4, Mål 5443-05, 
avgörandedatum 2009-02-10).    
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Förestäl lningar i lagstiftningen
I en svensk kontext har det inträffat två trendbrott i förhållandet mellan fastig-
hetsägaren och samhället under 1900-talet. Stadsplanelagen år1907 innebar ett 
stadsplanemonopol inom landets stadsområden. Kommunen fick rätt att avgöra 
var utbyggnad fick komma till stånd inom stadsplanelagt område. Staten skulle 
fastställa den kommunalt antagna planen, men fick inte frångå det kommunala 
beslutet utan kommunens medgivande. Det kommunala planmonopolet var med 
detta etablerat. Med 1947 års byggnadslagstiftning fick det kommunala planmo-
nopolet en vidgad betydelse. Det var inte tillåtet att bygga tätbebyggelse utan att 
kommunen först hade planlagt området, och därigenom bestämt när och hur 
bebyggelse skulle komma till eller förändras (Blücher, 2006). 

Före den tidpunkten blev fritidsbebyggelse bara i undantagsfall föremål för plan-
läggning (Floderus, 1970). När det förekom var det som avstyckningsplaner eller 
byggnadsplaner på markägarens initiativ. För att diskutera förhållandena utifrån 
samhällets initiativ till styrning utgår därför följande undersökning från 1947 års 
byggnadslagstiftning. 
  
Planerare och lagstiftare använder i sina föreställningar av rum en del begrepp 
som relaterar till grupper av hus: sommarstugeområde, fritidsbebyggelse och lik-
nande. Genom att benämna dubbel bosättning som delar av en struktur blir dessa 
också en del av en planeringssituation och kan definieras som tillgångar och/el-
ler problem för planeringen att hantera. Till exempel beskrev ansvarigt statsråd i 
motiven till utredningsuppdraget för 1962 års fritidsutredning att:    

En av orsakerna till olämplig fritidsbebyggelse är bristen på lämpligt be-
lägna tomter. Att genom restriktioner av olika slag förhindra anskaffandet 
av egen tomt är icke någon lösning av problemet på längre sikt. Det måste 
tvärtom vara en angelägen uppgift att inom ramen för den översiktliga 
bebyggelseplaneringen anvisa välbelägna tomtområden för sommarstugor 
och liknande fritidsbebyggelse (SOU1964:47, s.8).    

Statsrådet definierade i citatet fritidsbebyggelse som ett problemområde för den 
fysiska planeringen att lösa. Det definierade redskapet var översiktlig planering. 
Lösningen bestod av att anvisa särskilda områden som dels skulle vara ”välbe-
lägna”, dels uttryckligen skulle vara avsedda för en preciserad bebyggelse ”som-
marstugor och liknande fritidsbebyggelse”. Den operativt ansvariga nivån var den 
lokala, alltså kommunerna, vilket var underförstått. Att planera för fritidsbebyg-
gelse genom att sortera och märka upp ingår i ett rationellt planeringstänkande 
som har hög grad av kontinuitet i svensk planpolitik (Strömgren, 2007). På den 
operativa nivån kan den till synes rationella hanteringen stöta på patrull:

När det gäller kustsamhällena utgör omvandlingen av permanenthus till 
fritidshus och den uppskruvade prisnivån på hus i attraktiva lägen fort-
farande ett allvarligt hinder när det gäller möjligheterna att bevara och 
utveckla kustsamhällena för ett fortsatt helårsboende. Denna problematik 
kan dock knappast hanteras fullt ut på ett bra sätt utan åtgärder från cen-
tralt håll i form av t.ex. ändrad lagstiftning (Orust, Öp 2008:216).
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Är det till synes rationella inte så entydigt och enkelt som det kan verka? 
Fritidshuset som problemställning innehåller en dualism: en permanent 
bostad kan övergå till att bli fritidshus och ett fritidshus kan bli åretruntbo-
stad med konsekvenser för planeringen. Gränsen mellan olika tillstånd kan 
vara mer eller mindre flytande. 

hur identif ieras dubbel bosättning?
Hur ser det då ut i förarbeten och lagtexter? År 1947 trädde en ny byggnadslag-
stiftning i kraft. Förarbetena beskrev en bebyggelse, som skiljde sig från annan 
genom att den hade en urskiljbar karaktär, en sportstugemässig karaktär (prop. 
1947:131, s.45). Denna karaktär beskrevs inte närmare. Användarna av sportstu-
gorna var inte bofasta hela året och de var inte heller fast förankrade i bygden. 
Underförstått fanns det annan bebyggelse där folk bodde resten av året, de bodde 
alltså periodiskt i sportstugor och vistades i området som mer eller mindre tillfäl-
liga besökare (SOU 1945:115, s.549). Med detta beskrevs alltså dubbel bosättning 
som två från varandra skilda boendeformer. 

Fr it idshus bl ir dominerande begrepp

Från 1960-talet blev fritidshus det dominerande ordet inom den statliga sfären för 
en icke-permanent bostad. Det var 1962 års fritidsutredning Friluftslivet i Sverige 
som lanserade beteckningen i undersökningarna av fritidsbebyggelsen i landet. I 
utredningens Del 1.Utgångsläge och utvecklingstendenser (SOU 1964:47) förekom ordet 
fritidshus, och dess olika former ”fritidshuset, fritidshusets, fritidshusen, fritids-
husens”, över trehundrafyrtio gånger i texten. Under rubriken Definitioner fanns 
följande precisering:

Med fritidshus har avsetts dels för fritidsändamål uppförd byggnad, dels 
byggnad, som tidigare utnyttjats såsom permanent bostad och haft produk-
tiv användning i jordbruk, skogsbruk, fiske m.m. och som numera varaktigt 
disponeras för fritidsändamål. Tillfälliga övernattnings- och kolonistugor 
har icke medtagits (SOU 1964:47, s.28).

Ytterligare en precisering förekom i samband med beskrivningen av den genom-
förda länsvisa inventeringen:

Enligt uppställda definitioner har med fritidshus avsetts dels för fritidsända-
mål uppförd bostad (hus på egen grund, eget hus på arrenderad tomt, hyrt 
hus med eller utan tomt), dels f.d. permanent bostad, som tillhört eller 
tillhör jordbruk, skogsbruk, fiske m.m. och som numera varaktigt dispone-
ras huvudsakligen för fritidsändamål. Tillfälliga övernattningsstugor och 
kolonistugor har icke inräknats (SOU 1964:47, s.31).   

Det ”verkliga” fritidshuset kunde alltså, enligt utredningen, vara av olika slag, 
antingen byggt för fritidsändamål eller bestå av ett hus tidigare använt som per-
manentbostad i samband med någon näring. Förtydligandet gällde själva upplåtel-
seformen, vilken kunde variera.  
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Problematiser ing av definit ionen  
  
Fritidskommittén, tillsatt år 1978, levererade ett delbetänkande Fritidshus eller 
permanentbostad? (Ds Bo 1981:3) och ett slutbetänkande Fritidsboende (SOU 1982:23). 
Utredningen (Ds Bo 1981:3) analyserade frågan Vad är ett fritidshus? och menade att:   

Det finns ingen entydig definition av begreppet fritidsbostad. En entydig defini-
tion måste utgå från endera av följande principer:

1. Det från samhällets sida avsedda ändamålet med bebyggelsen är 
 avgörande. En fritidsbostad är alltså en bostadslägenhet som är avsedd 
 att användas endast för fritidsändamål.
2. Det faktiska användningssättet är avgörande. En fritidsbostad är alltså 
 en bostadslägenhet som används av ett hushåll endast för fritidsän-  
 damål. Det från samhällets avsedda ändamålet kommer i allmänhet 
 till uttryck i det byggnadslov som senast beviljats för byggnaden 
 (Ds Bo 1981:3, s.59). 

Det från samhällets sida avsedda ändamålet kommer i allmänhet till uttryck i 
det byggnadslov som senast beviljats för byggnaden. Enligt den första principen 
är alltså en bostadsbyggnad med en eller två bostadslägenheter ett fritidshus 
om den enligt byggnadslovshandlingarna har uppförts för fritidsändamål och 
därefter inte har genomgått byggnadslovskrävande förändringar för att lämpli-
gen kunna användas som permanentbostad (Ds Bo 1981:3, s. 59-60). 
 
(…) I de flesta andra sammanhang definieras emellertid begreppet fritidshus en-
ligt den andra principen, dvs. att det faktiska användningssättet är avgörande. 
Det gäller t.ex. då man skiljer på fritidsbostäder och andra bostäder i fråga om 
statlig och kommunal service, skatter, lån och bidrag. (…) Användningssättet 
bestäms med ledning av uppgifter från enskilda personer till myndigheterna. 
Ett småhus betecknas t.ex. i allmänhet som fritidshus vid fastighetstaxeringen 
om det enligt ägarens fastighetstaxeringsuppgifter används för fritidsändamål 
(Ds Bo 1981:3, s.60).

Det grundläggande problem som utredningen redogjorde för innebar att det 
fanns två helt olika principer utifrån vilka ett fritidshus kunde definieras. Utred-
ningen beskrev definitionen enligt den första principen, som kontrollerad av den 
myndighet som utfärdade bygglov, medan den andra principen beskrevs som 
kontrollerad av fastighetsägaren. Det som orsakade problem var att den defini-
tion som användes i samband med planering och byggande bara användes inom 
denna sfär. Vad som uppgavs i bygglovet fick inte genomslag i andra sammanhang 
hos fastighetsägare och andra myndigheter, vilka istället gick på fastighetsägarens 
uppgifter. Skattemyndigheterna hade uppmärksammat ”ett inte helt ovanligt 
problem”. Människor mantalsskrev sig på annan ort än ”det egentliga hemvistet” 
av skatte- och bidragsskäl (Ds Bo 1981:3, s.58).

Utredarna förespråkade en differentierad definition. Användningen av fritids-
bebyggelse ”för begränsat bruk” kunde enligt utredningen delas in i: ”endast 
sommarbruk, sommarbruk och i övrigt endast kortvarigt bruk eller endast kort-
varigt bruk oberoende av årstid” (Ds Bo 1981:3, s.173). Det fanns också enligt 
utredningen: ”Fritidsbyggelse för obegränsat bruk. En stor del av den befintliga 
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fritidsbebyggelsen, särskilt den som hade tillkommit efter år 1960, kunde hänföras 
till denna grupp” (Ds Bo 1981:3, s.174). 

Fritidsboendeutredningens försök att definiera och särskilja bostäder grundade 
sig på avsikten att kunna ge ”förslag på åtgärder som ger kommunerna bättre 
möjligheter än f.n. att se till att fritidshus och andra småhus används för det 
ändamål som de är avsedda och lämpade för” (Ds Bo 1981:3, s.31). Förslag på 
en detaljerad differentiering som underlag för olika typer av regleringar kom att 
stöta på problem inom kommittén. Angreppssättet skulle kunna leda till godtycke i 
tillämpningen. Fritidshus som var utformade för att utnyttjas året om tycktes falla 
utanför föreslagna regleringar, ansåg en av utredningens sakkunniga liksom en av 
experterna (Hörngren & Ericsson, 1981:229). Förslagen uppfattades av en leda-
mot som ”en motbjudande förbudslagstiftning med långt gående inskränkningar i 
ägande- och nyttjanderätt” (Knutson, 1981:217).  

Det som inte tycktes vara tänkbart var att pendla mellan arbete och fritidsbostad: 
”Med fritidsboende förknippar man normalt vistelse och övernattning utanför den 
ordinarie bostaden under perioder då man inte förvärvsarbetar”(SOU 1982:23, 
s.23). Denna beskrivning av hur växlingen mellan två bostäder förutsattes gå till är 
till synes neutral i sin beskrivning liksom övrig utredningstext. I utredningstexter-
na har jag bara kunnat hitta ett stycke som tydligt indikerar att män och kvinnor 
vid tiden för utredningen tycks ha förhållit sig på olika sätt till en växling mellan 
bostäder:

Över hälften av fritidshusägarna har mindre än 5 mil till fritidshuset och 
tre fjärdedelar har mindre än 10 mil, [se fig. 15:3], enligt vissa undersök-
ningar sjunker männens utnyttjande av fritidsbostaden från ca 80 dygn per 
år när restiden är mycket kort till ca 50 dygn när restiden går upp mot 4 
timmar (SOU 1971:75, s.215).

I propositionen till plan- och bygglagen (prop. 1985/86:1) återkom definitioner av 
fritidshus: ”Enligt specialmotiveringen avses med fritidshus byggnader som upp-
förs för att användas endast för fritidsändamål”(prop. 1985/86:1, bilaga 1, s.242). 
Propositionen tog också upp så kallade ”blandade områden”, där en kommunal 
reglering enbart ska träffa en kategori av byggnader. I dessa fall identifierades 
varje byggnad genom ändamålet i lovet. Vid oklarheter om ändamålet fanns det 
en annan möjlighet: ”i andra hand [får] byggnadens standard och det faktiska 
användningssättet beaktas vid bedömningen av om det är ett fritidshus eller inte 
(prop. 1985/86:1, s.184).

Här finns en överensstämmelse med fritidskommitténs syn på att det är bygglovet 
som är det avgörande. Det som har tillkommit är att en bedömning av standard och 
faktiskt användningssätt kan vara avgörande, om det inte går att få klarhet genom 
ett tidigare bygglov. Däremot speglar propositionstexten inte den mer komplexa bild 
som fritidsboendekommittén hade beskrivit, med en stor variation i nyttjandet.  
 
I PBL-kommitténs slutbetänkande år 2005 framhöll utredningen, att ett antal 
regeringsbeslut hade bekräftat att det var det ursprungliga bygglovet, och inte 
den faktiska användningen, som borde vara utgångspunkten vid bedömningen. 
Detta skulle även gälla när fastighetsägare kunde bevisa att byggnaden hade 
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använts som permanentbostad i många år. Utredningen uppgav också att det från 
kommunalt håll hade framförts att det ofta saknades uppgifter om det ursprung-
liga bygglovet för många, framförallt äldre fritidshusområden under omvand-
ling (SOU 2005:77, s.527). Det kan förefalla som det för kommunens hantering 
underlättar att ett bygglov finns i arkivet, medan det för fastighetsägaren kan bli 
ett besvärande faktum som förhindrar en bekräftelse av faktiska förhållanden. I 
praktiken kommer då den avgörande frågan också vara om huset är uppfört inom 
planlagt område eller inte.  

PBL-kommitténs slutbetänkande diskuterade också frågan om huvudmannaskap 
för allmänna platser. I det sammanhanget förekom uttryck för karaktären av om-
råden med fritidsbebyggelse och här fanns ytterligare beskrivningar: ”bebyggelse 
för boende delar av året, ofta kallad fritidsbebyggelse”(SOU 2005:77, s.557) och 
“områden som typiskt sett kan betraktas som fritidsbebyggelseområden, dvs. om-
råden där bebyggelsen generellt sett används delar av året” (SOU 2005:77, s.560) 
samt “områden av tydlig enskild karaktär, såsom områden som planerats och 
genomförts som s.k. fritidsbebyggelseområden” (SOU 2005:77, s.562) och ”De fall 
där kommunen inte behöver ta ansvar för allmänna platser handlar i första hand, 
liksom enligt gällande rätt, om områden avsedda för boende delar av året” (SOU 
2055:77, s.563).

I förhållande till tidigare beskrivningar fördes här in en mer öppen definition 
som utgick från att boendet skedde delar av året, alltså inte direkt förknippat med 
avgränsade perioder som sommarsemester eller helgledighet som tidigare. De 
bebyggelseområden som användes på ett sådant sätt, hade enligt utredningen en 
tydligt privatiserad karaktär. 

När byggprocessutredningen några år senare redovisade sitt uppdrag uppmärk-
sammade utredningen begreppet ”fritidshus” under rubriken ”Frågor som ligger 
utanför direktiven och som inte behandlats i utredningen” och ansåg att begrep-
pet som sådant ”bör utmönstras ur lagstiftningen” (SOU 2008:68, s.346). Fyrtio-
fyra år efter det att ordet fritidshus etablerades i utredningssammanhang tycktes 
tiden vara mogen att skrota begreppet. 

Men när förslaget på ny plan- och bygglag skickades ut på en begränsad remiss-
runda år 2009 föreslogs återigen en definition av fritidshus: ”en byggnad som 
är avsedd att användas som bostad men inte som bostad för permanent bruk” 
(M2009/2171/R, 1 kap 3 §, s.2). Till skillnad mot tidigare stannade definitionen 
inte i utredningstexten, utan lyftes direkt in i lagtexten tillsammans med ett antal 
andra definitioner av begrepp. 

När proposition (2009/10:170) lades fram för riksdagen våren 2010 fanns för-
slagen på definitioner kvar, dock inte för fritidshus. Under rubriken ”skälen för 
regeringens förslag” tog regeringen upp att flera remissinstanser hade påpekat 
att en definition inte var lämplig. Regeringen menade nu istället att ”Både frågan 
om definition av termen ’fritidshus’ och vilka krav som bör ställas på sådana hus 
behövde analyseras ytterligare” (Prop. 2009/10:170, s.156). 
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Går det att särski l ja ol ika boendeformer från varandra? 
I förslaget till ändring av byggnadslagen år 1971 förekom begreppen bebyggelse 
för permanent bruk, permanenta bostäder, helårsbebyggelse respektive glesbebyg-
gelse för fritidsändamål, fritidsbebyggelse och fritidshus (prop. 1971:118). Begrep-
pet fritidshus hade då introducerats av 1962 års fritidsutredning. 

Fritidsboendekommittén tillsatt år 1978 beskrev att arbetet tidigt hade inriktats på 
att analysera förutsättningarna för att ”definitionsmässigt skilja fritidsbebyggelse 
från annan bostadsbebyggelse” men hade funnit att ”någon entydig gräns inte kan 
dras mellan funktionerna hos å ena sidan alla former av fritidsboende och å andra 
sidan permanentboendet” (Ds Bo 1981:3, s.42). En orsak till att det var svårt att 
dra någon gräns var enligt utredningen att omvandlingen hade ökat och att grän-
sen då hade blivit oklar (Ds Bo 1981:3, s.39). De önskemål hos fritidsboende och 
presumtiva fritidsboende som hade uttryckts i 1960-talets kartläggning tycks ha 
infriats efterhand. Enligt 1980-talets fritidskommitté var det alltså två decennier 
senare svårt att skilja mellan fritids- och permanentbostäder eftersom de tende-
rade att likna varandra alltmer när det gällde funktionerna. 

I sitt slutbetänkande år 2005 konstaterade PBL-kommittén att omvandlingen av 
bostäder pågick allt snabbare och att ”även förhållandevis enkla och små fritidshus 
permanentbosätts i högre grad”. Mot bakgrund av den pågående omvandlingen 
ansåg kommittén att ”det inte längre var befogat att i plan- och bygglagstiftningen 
ha skilda regler för olika typer av bostäder” (SOU 2005:77, s.235). Även bygg-
processutredningens betänkande innehöll år 2008 en viss reservation: ”I den mån 
det behövs en särreglering bör begreppet kunna ersättas med något mer entydigt, 
exempelvis med hjälp av en viss angiven byggnadsarea” (SOU 2008:68, s346). 
   
Föreställningen om två typer av bebyggelse återkom i byggprocessutredningens 
betänkande år 2008, då utan närmare förklaringar: ”Med bebyggelsens karaktär 
avses permanentbostäder eller fritidshus, friliggande eller sammanbyggda hus, 
husens högsta våningsantal och liknande” (SOU 2008:68, s.367). 

Finns det synpunkter på utformning?
I lagtexten infördes ordet fritidshus i plan- och bygglagen (PBL) år 1987 dels som 
”fritidshus” (5 kap 16 § 3.) dels som ”enklare fritidshus” (8 kap 5 § 6.). I proposi-
tionen till PBL förklarade departementschefen att han hade valt att inte föreslå 
någon definition av ”enklare fritidshus” eftersom han ansåg att det var lämpligt 
med ”en betydande handlingsfrihet för kommunerna” (prop. 1985/86:1, s. 701). I 
naturresurslagen infördes samtidigt ”fritidsbebyggelse” och ”enkla fritidshus i när-
heten av de stora tätortsregionerna” (NRL 3 kap 4 §). I miljöbalken, vilken kom 
att ersätta naturresurslagen, används begreppen ”fritidsbebyggelse” och ”enkla 
fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna”(MB 4 kap). I propositionerna 
till naturresurslagen och miljöbalken finns ingenting att hämta som förtydligar 
dessa begrepp. Frågeställningen om enkla fritidshus återkommer i samband med 
redogörelsen för planeringsprinciper längre fram i texten. 
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Synen på standardnivå

Utgångspunkten här är den normeringsdiskurs som framträdde i 1960- och 
1980-talets utredningar om fritidshusfrågan. De texter som analyseras är framför-
allt hämtade dels från betänkandet Friluftslivet i Sverige del 1 och 2 (SOU 1964:47, 
SOU 1965:19), från fritidskommittén tillsatt år 1962 i fortsättningen kallad Fri-
tidsutredningen, dels delbetänkandet Fritidshus eller permanentbostad? (Ds Bo 1981:3) 
samt slutbetänkandet Fritidsboende (SOU 1982:23), de båda senare från fritidsboen-
dekommittén tillsatt år 1978. 

De privatiserade fritidshusområdena konkurrerade med samhällsintresset om att 
erbjuda medborgarna områden där de kunde utöva ett sunt friluftsliv, men också 
med bostadsområden av permanent slag. Enligt Fritidsboendekommittén kunde 
”det bli svårare att upprätthålla viss service” i vanliga bostadsområden till följd av 
att ”en stor del av befolkningen vissa tider är på andra håll, t.ex. i sina fritidshus”:

De som skaffar sig fritidshus satsar kanske sina resurser på att påverka 
och förbättra sin omgivning främst i fritidsområdet. Det kan ytterligare 
försämra förutsättningarna för aktiviteter av olika slag i den ordinarie 
bostadsmiljön (SOU 1982:23, s.43).

Hög standard i praktiken

Fritidsutredningen genomförde med hjälp av länsstyrelserna en totalinventering av 
fritidsbebyggelsen i Sverige år 1963. Utredningen beskrev att fritidsbebyggelsen 
under efterkrigstiden hade ökat mycket kraftigt och att nya områden successivt 
hade tagits i anspråk efter en stagnationsperiod under kriget. Det som hade hänt 
var, enligt utredningen, att fritidsbebyggelsen hade genomgått ”en stark struk-
turförändring såväl byggnadstekniskt, planmässigt som socialt och ekonomiskt”. 
Utvecklingen ansågs bero på bland annat höjd levnadsstandard, fortsatt urbanise-
ring, ökad fritid och förbättrade kommunikationer (SOU 1964:47, s.93). 

Utredarna beskrev utvecklingen av fritidsbebyggelsen på ett sätt som för tankarna 
till annan sektorsutveckling efter kriget. Både industrin och jordbruket genomgick 
under samma tid en omfattande strukturomvandling och produktiviteten ökade. 
Begreppet standard används inte explicit i citatet, men kopplingen mellan höjd 
levnadsstandard och en ”stark strukturförändring” som inbegrep funktionella, 
sociala och ekonomiska aspekter skulle kunna uppfattas som att fritidsbebyggelsen 
var en del i uppbyggnaden av 1960-talets materiella välfärd.     

Fritidsutredningen konstaterade att vissa grundläggande undersökningar och inven-
teringar behövdes för att kunna beskriva utgångsläget. Utredningen genomförde 
därför i samarbete med Statistiska centralbyrån en intervjuundersökning för att 
kartlägga friluftslivet. I frågeformuläret ingick två frågor om fritidshus. Den ena frå-
gan gällde ”fritidsbebyggelsens nuvarande utformning” och vände sig till personer 
som hade disponerat fritidshus under år 1963. De tillfrågade personerna fick frågor 
om fritidshusets storlek, tomtstorlek, typ av fritidshus med mera samt standard, 
utrustning och taxeringsvärde. Den andra frågan vände sig till personer som vid in-
tervjutillfället inte ägde eller hade tillgång till något fritidshus. De senare tillfrågades 
bland annat om önskemål beträffande läge, standard, utrustning och utnyttjande. 
Enligt utredningen visade svaren från den första gruppen att standarden va-
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rierade mycket starkt, men att fritidshusägarna hade ambitioner att successivt 
höja standarden. Det innebar att många fritidshus antingen från början eller så 
småningom ”genom standardhöjning [skulle bli] likvärdig med helårsbostaden” 
(SOU 1964:47, s.140). Den andra gruppen, som ännu inte hade tillgång till något 
fritidshus, uttryckte ”en mycket klar strävan mot en högre standard än den som 
utmärker den nuvarande fritidsbebyggelsen” (SOU 1964:47, s.155).

Fritidsbebyggelsen runt om i landet, tycktes enligt utredningen vara mycket varie-
rad när det gällde standard. Fritidshusägarnas önskemål däremot, framstod som 
relativt likriktade och standardökning framställdes som en generell strävan. Om 
inte fritidshuset redan från början hade likvärdig standard med den permanenta 
bostaden, så tycktes det vara ett tillstånd som många fritidshusägare ville uppnå 
på sikt. Även de som ännu inte hade något fritidshus ville ha ett med hög stan-
dard. Utvecklingen tycktes gå åt ett håll. Men trots att många eftersträvade hög 
standard, så fanns det ändå människor som inte hade dessa ambitioner bland dem 
som ännu inte hade något fritidshus. Ordet ”fortfarande” indikerar att dessa per-
soner ännu inte begärde det som de flesta ville uppnå. Möjligen kunde det finnas 
ekonomiska orsaker till ett sådant ställningstagande. Utredningen tycktes däremot 
inte mena att motivet att hålla tillbaka standarden på ett tilltänkt fritidshus skulle 
bero på någon medveten reaktion på eller avståndstagande till ökad konsumtion. 
Det normala i texten var alltså en önskan om ökad konsumtion om det fanns 
ekonomiska förutsättningar för det. 

Föreställningen om att standardkraven höjdes efterhand, som samhällsutveckling-
en pågick, återkom på 1980-talet i delbetänkandet Fritidshus eller permanentbostad? 
Denna utredning framhöll att många fritidshus beboddes under en mycket större 
del av året än tidigare på grund av bland annat längre ledighet och ett utbrett bil-
innehav. En annan bidragande orsak var att den nyare fritidsbebyggelsen ”till stor 
del är avsedd att kunna användas i obegränsad utsträckning under alla årstider”. 
Det som gjorde detta möjligt var att både byggnader och anläggningar var anpas-
sade för en sådan användning (Ds Bo 1981:3, s.33):  

Material, konstruktioner, teknisk utrustning, utrymmesstandard och plan-
lösning är i nybebyggelsen ofta väl anpassad till ett bekvämt utnyttjande 
året runt. Husfabrikanter och exploatörer har givetvis haft intresse av att 
anpassa sitt utbud till den stigande efterfrågan av denna typ av bebyggelse. 
De kan antas ha bidragit till efterfrågan genom sin marknadsföring. En allt 
större andel av fritidshusbeståndet blir på detta sätt anpassad för att utnytt-
jas året runt (Ds Bo 1981:3, s.54).

Enligt utredningen var det inte bara konsumentens val och marknaden som var 
orsaker. Även samhället hade aktivt bidragit till standardhöjningen genom att 
ställa krav på tekniska anläggningar. Som exempel tog utredningen byggnads-
styrelsens riktlinjer för sanitär standard från år 1967. Dessa riktlinjer framstod 
för utredningen ”alltmer som ett krav” istället för riktlinjer vid detaljplanering 
(Ds Bo 1981:3, s. 174). Byggnadsstyrelsen utgick visserligen från att kraven på 
sanitär standard skulle stiga oavbrutet, i enlighet med uppfattningen i 1962 års 
fritidsutredning. Men riktlinjerna rekommenderade i själva verket att planeringen 
av fritidsbebyggelse borde ske genom successiv utbyggnad och att va-frågan inte 
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nödvändigtvis måste lösas på samma sätt som vid permanent bebyggelse (KBS, 
1967, s. 31-32).       

Samhällsutvecklingen, med en ökad rörlighet både i rummet och i tiden, inne-
bar alltså på 1980-talet att människor ville kunna använda fritidshuset på ett mer 
varierat sätt jämfört med tidigare. En utökad användning över året fick till följd 
att människor ställde högre krav på bekvämlighet. Deras behov kunde tillfredsstäl-
las av marknadsaktörer, som samtidigt också bidrog till att anspråken höjdes. Från 
samhällets sida ställdes nu också andra krav på tekniska lösningar. Krav på bekväm-
lighet gällde nu för stora delar av fritidsbebyggelsen och hade ökat under de senaste 
decennierna. Men till skillnad mot på 1960-talet problematiserade 1980-talets 
utredningar utvecklingen av standardnivån. Om det normala var att fritidshusets 
standard hela tiden successivt ökade, så förekom nu också en föreställning om att 
fritidshuset till och med kunde ha högre standard än den permanenta bostaden:

Fritidsbostaden kan emellertid [också] ha inrättats så att bostadsförhål-
landena som helhet är bättre där än i permanentbostaden. Fritidsbostaden 
kan t.ex. vara både större och bättre utrustad än permanentbostaden. Det 
är inte heller ovanligt att man känner sig mer som hemma i fritidshuset 
och att man knyter starkare band till andra människor i fritidsmiljön (Ds 
Bo 1981:3, s.162).

Fritidsboendekommittén menade att när människor med relativt små inkomster 
ägde fritidshus, så var det möjligt på grund av ”eget arbete under lång tid och 
därmed förenat med låga kapital- och driftskostnader” (SOU 1982:23, s.42). I 
vissa fall kunde fritidsboendet vara så viktigt att människor avstod från annan kon-
sumtion ” t.ex. en stor och välutrustad permanentbostad” (SOU 1982:23, s.42). 
1980-talets fritidshus kunde med avseende på standard representera byggnader 
som var: ”ofta väl anpassade till ett bekvämt utnyttjande året runt” (Ds Bo 1981:3, 
s.54) som ”anordnats för att husen bekvämt skall kunna användas som bostad 
under längre perioder oavsett årstid” (SOU 1982:23, s.89), och som var avsedda 
för ”obegränsat bruk” (Ds Bo 1981:3, s.36). Fritidshuset kunde dessutom repre-
sentera en bostad som var ”större och bättre utrustad än permanentbostaden” 
(Ds Bo 1981:3, s.162) samt en bostad som kunde ha större känslomässig och social 
betydelse än den permanenta bostaden (ibidem). 

Det ”verkliga” fritidshuset i exemplen representerar en hög standard: nästan lika 
hög, lika hög eller till och med högre än i permanentbostaden.  Fritidshuset blir 
med en sådan betydelse inte ett komplement till den permanenta bostaden utan 
är i stort sett utbytbart med denna. 

Fortfarande var det ett ökat konsumtionsutrymme som normalt ledde till fritidshu-
sets höga standard. Men en sådan uppfattning kontrasterades nu med ett synsätt, 
som innebar att, det kunde handla om ett medvetet avstående av konsumtion i den 
permanenta bostaden till förmån för fritidsbostaden. När nya fritidshus blev alltför 
dyra kunde de, som inte hade så mycket pengar, också kompensera genom eget 
arbete och ett mer utdraget byggande. 
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Behov av lägre standard

Fanns det ändå skäl att anta att människor skulle kunna avstå helt från fritidsbo-
ende? Oljekrisen i början av 1980-talet, med en kraftig prisstegring av oljepriset, 
aktualiserade frågan. Fritidsboendekommittén var dock övertygad om att fri-
tidsboendet skulle komma att vara fortsatt högt prioriterat: ”Det krävs sannolikt 
mycket större samhällsförändringar än de vi nu kan förutse för att i nämnvärd 
grad minska intresset för fritidsboende” (SOU 1982:23, s.43). Däremot ansåg 
kommittén att efterfrågan sannolikt skulle komma att inriktas på ”andra typer av 
fritidsboende än den relativt exklusiva fritidsbebyggelse som har blivit allt van-
ligare under 1960- och 1970-talen”. Det som behövdes var en framtida inrikt-
ning mot ”enklare och billigare former” (SOU 1982:23, s.43). Dessa enklare och 
billigare former av fritidsboende kunde motiveras, dels av att samhället måste 
hushålla med gemensamma resurser, dels av att: ”alla ska ha råd att få den rekrea-
tion som fritidsboendet kan ge” (SOU 1982:23, s.29).

Utgångspunkten var att det fanns ett stort bestående intresse av fritidsboende, som 
var mycket starkt, och som inte skulle komma att upphöra om det inte inträffade 
några drastiska samhällsförändringar. Trots ekonomiska uppoffringar antogs män-
niskor vara fortsatt intresserade av dubbel bosättning. Det var alltså inte tänkbart 
att intresset för fritidshus skulle minska eller upphöra, utan i så fall skulle det finna 
andra former. Problematiseringen av standarden innebar här att den ”allt vanli-
gare” och ”relativt exklusiva” fritidsbebyggelsen ställdes i kontrast till ett behov av 
”andra typer av fritidshus”. 

Någon uttalad efterfrågan från enskildas sida av dessa ”andra” fritidshus tycks det 
inte ha varit frågan om, snarare var det ett uttryck för utredningens tolkning i linje 
med ett uttalat samhällsintresse av resurshushållning. Ett annat motiv var att ”alla 
ska ha råd”, vilket närmast kunde uppfattas som en ”rättviseaspekt”. Det ingick i en 
normal livsstil att ha tillgång till fritidshus i någon form. Men om människor skulle 
fortsätta med dubbel bosättning, vilket verkade högst troligt, behövde samhället 
gripa in med effektivare styrning vid förbrukningen av resurser. En lösning på pro-
blemet var att samhället skulle styra mot andra former av fritidshus, ”enklare och 
billigare” till skillnad mot den ”allt vanligare” och ”relativt exklusiva fritidsbebyg-
gelse” som förekom.  

Andra referenser till ”enklare boende” förekom i skildringen av den historiska 
utvecklingen, där fritidsboendeutredningen beskrev förutsättningarna under 
1930-talet och ungefär tjugo år framåt. Perioden kännetecknades då av ett be-
gränsat fritidsboende med låg teknisk standard för arbetare och lägre tjänstemän, 
vilka hade en kortare ledighet (Ds Bo 1981:3, s.52). Som kontrast beskrevs lyxbe-
tonade turistorter för andra grupper (Ds Bo 1981:3, s.50).    

När det tidiga 1900-talets fritidsbostäder ställdes i kontrast till varandra genom 
beskrivningen ”lyxbetonad karaktär” i förhållande till andra ”ganska små och enkla 
och [som]ofta saknade tekniska installationer” beskrevs dessa olikheter bero på att 
de ”avspeglade klassamhället” (SOU 1982:23, s.87). Människors ställning i samhäl-
let kom att avgöra vilken typ av fritidsboende de hade tillgång till. Någon eventuell 
styrning från samhällets sida eller brist på sådan vid denna tid berördes inte i texten. 
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Beskrivningen av samtiden innehöll inte något klassperspektiv, utan den nyare 
fritidsbebyggelsen beskrevs ”baseras på ekonomiskt välstånd och utbredd bilism” 
(SOU 1982:23, s.89). Motsatsparet som representerade låg standard respektive 
hög standard återkom dock i skildringen av det samtida 1980-talet och det talades 
nu om ”relativt exklusiv fritidsbebyggelse” respektive fritidsboende i ”enklare och 
billigare former”. Det senare syftade nu både på ett förmodat önskemål från pre-
sumtiva fastighetsägare och också en uttalad samhällsambition. Vid en jämförelse 
mellan citaten signalerade orden ”lyx” och ”exklusiv” onödig bekvämlighet, vilken 
ställdes mot ”enkel” och billig” som skulle kunna innebära såväl bristande resurser 
och anspråkslöshet, som sunt förnuft och rationella överväganden. Från samhäl-
lets sida kunde det bli problematiskt när äldre bebyggelse med låg standard blev 
attraktiv på grund av ett stadsnära läge: ”Många av dessa fritidshus har byggts till 
eller ersatts av nya och större hus, ofta utan att de gemensamma anordningarna 
har förbättrats i motsvarande grad” (SOU 1982:23, s.89).

Både det ”enkla” och det ”exklusiva” kan innebära planeringsproblem. Vilka krav 
har då samhället uttalat när det gäller standard? 

Samhäl lskrav på standard

Statens institut för byggnadsforskning fick i uppdrag av 1962 års fritidsutredning 
att ”utreda krav på hustyper användbara för koncentrerad fritidsbebyggelse samt 
belysa olika bebyggelsetypers utformning, funktion och miljömässiga anknyt-
ning till natur och befintlig bebyggelse” (SOU 1965:19, s. 339 bilaga 6). Institutet 
granskade totalt 259 fritidshus från 24 fabrikanter. Institutet fann att det var stor 
spridning i förhållande till planform, storlek, utrustning, standard och alltså också 
i pris. Det fanns både fritidshus som inte skiljde sig från villor för permanentbo-
ende och också små fiske- och jaktstugor. Det som institutet kritiserade var dåliga 
planlösningar och bristande redovisning av de funktionella sambanden mellan 
bostad, förråd och torrklosett/vattenklosett. 

När det gällde utformningen av ny tät fritidsbebyggelse föreslog institutet att 
antingen exploateringskostnaderna eller byggkostnaderna skulle begränsas inled-
ningsvis. Institutet utgick från att ”önskan om höjd standard får antas fortsätta”. 
Det mest praktiska var då att acceptera en relativt hög tomtkostnad för att låta en 
successiv utbyggnad gälla för själva huset (SOU 1965:19, s. 355 bilaga 6). Synen 
på fritidshusets standard kan här tolkas som att en basnivå läggs av samhället. 
Sedan är det upp till den enskilda fritidshusägaren att successivt förbättra nivån 
enligt egna önskemål.

Standardkraven på fritidsbebyggelse från samhällets sida skulle i princip kunna 
vara lägre ställda, samma eller till och med högre ställda än för permanenta 
bostäder/ permanent bebyggelse. De nivåer på standard som förekommer i olika 
utredningar utgår från det enskilda fritidshusets standard och/eller fritidsbebyg-
gelsens områdesstandard.    



113

Lägre krav 

Om fritidsbostaden är att betrakta som ett komplement med begränsad an-
vändning behöver den inte ha samma standard som den permanenta bostaden. 
Samhället kan då ställa lägre funktionskrav på fritidshus. Denna hållning återfinns 
i fritidsboendeutredningens delbetänkande år 1981. Utredningen framhöll att 
samhället ställde högre krav på permanentbostäder, eftersom bostadspolitiken 
främst gällde sådana bostäder. ”Särskilda fritidsbostäder har en sekundär funktion 
i förhållande till de ordinarie bostäderna”, enligt utredningen, som också menade 
att ”Tidigare byggdes fritidshus, liksom annan bebyggelse på landsbygden, utan 
någon särskild prövning från samhällets sida” (Ds Bo 1981:3, s.52). Utredningen 
hänvisade till att byggnadslagen inte skiljde på olika boendeformer, men att bygg-
nadsstadgan innehöll vissa bestämmelser som var utformade ”så att fritidshusen 
går fria från krav som ställs på hus för permanentboende” (Ds Bo 1981:3, s.62).

Fritidshus tycks alltså inte ha samma funktion som permanentbostäder. Utveck-
lingen har gått från att det inte har varit ”någon särskild prövning” till att vissa 
krav ställs, men inte samma som för permanenta bostäder, eftersom använd-
ningen skiljer sig åt. Byggnadslagstiftningens två delar behandlade frågan olika: 
där byggnadslagen inte gjorde någon skillnad på olika sorters bostäder, sänkte 
byggnadsstadgan kravnivån genom ”eftergifter beträffande rum i sommarstugor” 
(Byggnadslagstiftningen, 1948, s.542). Byggnadsstyrelsens anvisningar, som kon-
kretiserade byggnadsstadgans krav, innebar alltså en lägre standardnivå. 

Att fritidshusen ”går fria från krav” antydde dock att situationen inte var till-
fredsställande. En anledning var att det kunde uppstå problem om ett fritidshus 
övergick till permanentboende. En risk fanns då att det skulle uppkomma bostäder 
som inte höll måttet: ”Också i nya och stora fritidshus för åretruntbruk åsidosätts 
ofta vissa funktionskrav som gäller för permanentbostäder” (DS Bo 1981:3, s.147). 
Fritidsboendekommittén såg det som angeläget att samhällsambitionerna med goda 
bostadsförhållanden också skulle gälla för fritidshus ”som är avsedda att utgöra verk-
liga familjebostäder under en betydande del av året” (Ds Bo 1981:3, s.149). Denna 
syn överensstämde dock inte med lagstiftningens kravnivå.   

Lägre ställda samhällskrav på fritidsbebyggelse återkom i propositionen 
(1985/86:1) till plan- och bygglagen, som angav en lägre standard när det gällde 
handikappanpassning, hushållning med vatten, el och materialval: ”Att fritidshus 
skall kunna utföras i enklare standard framgår av bestämmelsen i 3 kap 9 § första 
stycket” (prop. 1985/86:1, s.576). Det krav som samhället ställde innebar att 
fritidshus skulle byggas så att ”hygieniska olägenheter inte uppstår på grund av 
olämpliga byggnadsmaterial eller till följd av fukt” (prop. 1985/86:1, s.498). När 
det gällde till exempel planlösning, utrustning eller inomhusklimat var samhäl-
lets krav mycket begränsade. Fastighetsägaren fick själv bestämma standardnivån 
(prop. 1985/86:1, s.498). Lagstiftningen lägger fast en miniminivå, men det är upp 
till fastighetsägaren att lägga ribban högre. Genomgående är alltså samhällskraven 
lägre ställda på fritidshus både i byggnadslagstiftningen och plan- och bygglagen.
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Samma krav

Det finns också exempel på att konkreta krav på fritidshusets standardnivå närmar 
sig eller i princip är samma som för permanenta bostäder. Samtidigt som fritids-
bostäder beskrevs ha lägre krav på standard, så tog fritidsboendekommittén upp 
det faktum att det fanns en annan kategori, fritidshus för ”stadigvarande bruk”. 
För de senare fritidshusen höjdes kraven i och med SBN 1980, den byggnorm som 
trädde i kraft från och med år 1982. Dessa fritidshus förutsattes vara uppvärmda 
till mer än +18° C året om och omfattades därför av de allmänna kraven på 
värmeisolering och lufttäthet, en åtgärd som skulle främja god energihushållning. 
För att hålla grundvärme värmdes de flesta fritidshus med elvärme, antingen från 
vatten- eller kärnkraft. Utredningen uppgav att, enligt energisparkommittén, så 
var möjligheterna till energibesparing totalt sett så små i fritidshusen, att det inte 
lönade sig att införa restriktioner eller förbud för uppvärmning med direktver-
kande el i fritidshus. I PBL finns inte heller några sådana restriktioner.

I PBL är fritidshus undantagna från krav på tillgänglighet. 2005 års PBL-kom-
mitté har ansett att det ”inte finns skäl att koppla lägre krav på utförandet till 
fritidsanvändning” eftersom fritidshus i dag kan omvandlas till permanentboende 
utan krav och prövning (SOU 2005:77, s.244). I propositionen till ny plan- och 
bygglag år 2009 stod undantaget kvar för fritidshus avseende tillgänglighet, vilket 
har ifrågasatts av Boverket (prop. 2009/10:170, s.255). 

Högre standard

När fritidshuset har högre standard än den permanenta bostaden beror detta inte 
på samhällets inblandning. Fritidsboendekommittén konstaterade att det istället 
berodde på individuella prioriteringar. Människor med lägre inkomster kunde till 
exempel genom eget arbete och genom att välja att satsa på fritidsbostaden istället 
för på den ordinarie bostaden få en bättre standard i den förra bostaden.  

Finns det planeringsprinciper för dubbel bosättning?

Tät och reglerad el ler gles och oreglerad

I byggnadslagstiftningen år 1947 fanns två planeringsprinciper. Den första 
principen innebar införandet av en översiktlig planeringsnivå och genom denna 
en styrning av tätbebyggelsens utveckling. För tätbebyggelse gällde alltså att den 
skulle prövas genom planläggning, i första hand generalplan. Den andra principen 
innebar att sortera. Vilken bebyggelse skulle regleras? 

Byggnadslagen innehöll begreppen tätbebyggelse och glesbebyggelse. Begrep-
pen krävde precisering, en gränsdragning i syfte att tydliggöra vad som är vad 
och varför. Tätbebyggelse definierades genom vad den var, den bestod av ”sådan 
samlad bebyggelse som nödvändiggör särskilda anordningar för tillgodoseende av 
gemensamma behov”. Glesbebyggelse däremot definierades genom vad den inte 
var, den var inte tätbebyggelse, den var något annat. Lagstiftningen uttryckte det 
med orden: ”Annan bebyggelse benämnes glesbebyggelse” (BL 6 §). När tveksam-
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het kunde uppstå i tillämpningen om vad som var vad, skulle kriteriet utgöra om 
det fanns behov av gemensamma anordningar eller inte. Fastighetsägarens rätt 
att bygga begränsades därför genom krav på planläggning inom de områden som 
kunde kategoriseras som tätbebyggelse. Som grund för ordnandet av bebyggelse 
fanns det alltså två regler, antingen var det fråga om tätbebyggelse, vilken blev 
föremål för reglering eller så var det glesbebyggelse, vilken förblev oreglerad. 

I själva lagen fanns ingen beteckning för dubbel bosättning, däremot använde 
förarbetena och kommentarerna till lagen begreppet ”sportstugebebyggelse”. För 
utvecklingen av ”sportstugeområden” blev konsekvensen att något tillstånd inte 
behövdes, så länge som utbyggnaden lokaliserades utanför planlagt område, och 
inte ansågs vara i behov av några gemensamma nyttigheter. Samhället kunde 
alltså inte förhindra fritidsbebyggelse så länge den hade formen av glesbebyggelse. 
I avvaktan på planläggning fanns dock möjlighet att hindra bebyggelse inom ett 
visst område genom att införa tidsbegränsade nybyggnadsförbud.  

Olika tolkningar av tätbebyggelsebegreppet
 
Det var till synes en enkel sorteringsprincip det handlade om. Men femton år efter 
det att tätbebyggelsebegreppet hade införts i lagstiftningen, gjorde 1962 års fritids-
utredning en bedömning av den samlade erfarenheten av rättsliga och administra-
tiva avgöranden i praxis. Tätbebyggelsebegreppet hade då i stort sett inte tolkats 
restriktivt i fråga om helårsbebyggelse. 

Flertalet av de vägledande avgörandena avsåg helårsbebyggelse och ”det står fullt 
klart” för fritidsutredningen att ”fritidsbebyggelsen är utomordentligt svårbemäs-
trad i praktiken”(SOU 1965:19, s.137).

[T]illämpningsmyndigheterna har stora svårigheter att bemästra de pro-
blem, som sammanhänger med den snabbt framväxande fritidsbebyggel-
sen och inte minst gränsdragningen glesbebyggelse – tätbebyggelse. Läget 
karaktäriseras av, att en tätnande fritidsbebyggelse växer fram planlöst 
under beteckningen glesbebyggelse. (…) Oinskränkt rätt till glesbebyggelse 
anses sätta den översiktliga planeringen ur spel. Ett inringande eller upphä-
vande av glesbebyggelserätten efterlyses (SOU 1965:19, s.137).

Problemet, enligt fritidsutredningen, berodde både på hur lagstiftningen var kon-
struerad och på hur den tillämpades: ”Endast begreppet tätbebyggelse har fått en 
positiv bestämning i lagen” (SOU 1965:19, s.134). Svårigheten hade uppkommit 
genom att gränsdragningen mellan tätbebyggelse och glesbebyggelse hade kon-
struerats ensidigt: ”följaktligen [blir det] en fråga om att bestämma tätbebyggelsens 
omfattning. Vad som faller utanför är glesbebyggelse” (SOU 1965:19, s.134). Gles-
bebyggelsen kunde alltså uppfattas som en restprodukt utanför samhällets kontroll. 

Fritidsutredningen ansåg därför att den stora principiella skillnaden som bygg-
nadslagstiftningen gjorde mellan tätbebyggelse och glesbebyggelse var föråldrad. 
Fritidsbebyggelsen hade genomgått ”en stark strukturförändring såväl byggnads-
tekniskt, planmässigt som socialt och ekonomiskt” (SOU 1964:47, s. 93). Glesbyg-
gelseregleringen borde nu skärpas genom att tätbebyggelsedefinitionen förtyd-
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ligades. Fritidsutredningen föreslog därför att det vid prövningen av, om det var 
fråga om tätbebyggelse eller inte, skulle tas hänsyn också till den närmast förestå-
ende, förväntade bebyggelseutvecklingen. Tolkningen av tätbebyggelsebegreppet 
skulle på så sätt få en framåtsyftande effekt, menade utredningen. Om det kunde 
bedömas som troligt att det skulle finnas behov av gemensamma anordningar så 
kunde ”redan den första byggnaden på plats anses innefatta tätbebyggelse” (SOU 
1964:47, s.93). Detta resonemang förefaller vara ett incitament till urholkning av 
själva begreppet tätbebyggelse.

Vad som nu behövde göras, enligt fritidsutredningen, var att förtydliga tätbebyg-
gelsedefinitionen. För helårsbebyggelse fanns ett självklart och omedelbart behov 
av gemensamhetsanläggningar: 

Även fritidsbebyggelsen kräver gemensamhetsanläggningar, men dess 
behov av sådana anläggningar är inte lika uttalat över allt och inställer 
sig kanske inte heller lika tidigt. Det är detta förhållande, som leder till att 
tätbebyggelsedefinitionen inte får samma effekt på fritidsbebyggelsen som 
på helårsbebyggelsen (SOU 1965:19, s.139).

Fritidsutredningen ansåg det däremot som uteslutet att inom sitt uppdrag ta sig an 
frågan om allmän lovplikt, det vill säga att föreslå att den så kallade fria glesbebyg-
gelserätten skulle upphöra. Istället kom förslaget att föras fram i en gemensam 
skrivelse från lantmäteristyrelsen, statens naturvårdsverk och statens planverk, till 
Kungl. Maj:t i mars 1970. Till skrivelsen hörde en inom verken upprättad prome-
moria, den så kallade verkspromemorian. Verken såg stora problem från plane-
ringssynpunkt, när långsiktig planering av markanvändning och bebyggelsestruktur 
förhindrades av oreglerad glesbebyggelse. Verkspromemorian föreslog ett nytt 
tidsbegränsat planinstitut för att komma till rätta med problemen i avvaktan på en 
ny plan- och bygglag. Något nytt institut blev det inte, men riksdagen fattade beslut 
om att byggnadslovplikten skulle utvidgas till att omfatta hela landet, i enlighet med 
prop. 1971:118. Glesbebyggelserätten kom därför att upphöra från år 1972. 
 
År 1968 tillsattes en utredning för en översyn av byggnadslagstiftningen. Enligt 
utredningen hade samhällsutvecklingens högre krav på bebyggelseplanering 
bidragit till den vidgning av tätbebyggelsebegreppet som tycks ha skett i praxis. 
Utredningen framhöll också att:  

I Kungl. Maj:ts praxis har knappast någon skillnad gjorts mellan bebyg-
gelse för permanent bruk och fritidsbostäder. Kraven på gemensamma 
anordningar har satts lika högt beträffande dessa båda typer av bebyggelse, 
åtminstone så snart det varit fråga om hus som medgivit övernattnings-
möjligheter. Tolkningen av uttrycken ”samlad bebyggelse” och ”särskilda 
anordningar för gemensamma behov” har skett från renodlade planerings-
synpunkter (prop. 1971:118, s.10).

Hos länsstyrelser och byggnadsnämnder däremot föreföll praxis i fråga om 
tolkningen av tätbebyggelsebegreppet vara ”starkt växlande” (prop. 1971:118, 
s.11). En hel del byggnadsnämnder hade i sin praxis gett tätbebyggelsebegreppet 
”en avsevärt snävare räckvidd än som kom till uttryck i den praxis som utvecklats 
hos Kungl. Maj:t i statsrådet” (prop. 1971:118, s.11). Det fanns alltså en skillnad 
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i synsätt, som innebar att kommunerna tenderade att bedöma avstånden mellan 
husen, medan högre instanser mer såg till funktionella samband. Uppfattningarna 
tycks ha gått isär på olika planeringsnivåer. Uppdelningen med en reglerad tätbe-
byggelse och en oreglerad glesbebyggelse tycks därför i tillämpningen ha inneburit 
en gråzon med ett mått av godtycke i tolkningen. 

Begreppet ”fritidshus” etablerades i fritidsutredningens undersökning i början av 
år 1963, men flyttades inte in i lagstiftningstexten i samband med 1972 års änd-
ring av byggnadslagen, vilken innebar vidgning av tätbebyggelsebegreppet och att 
allmän lovplikt infördes i hela landet.

Det hade alltså visat sig att tätbebyggelsebegreppet var svårbemästrat i praktiken. 
Byggnadslagstiftningens konstruktion förutsatte dock att tätbebyggelse skulle prö-
vas genom översiktlig planering. Men femton år efter att byggnadslagstiftningen 
hade trätt i kraft visade det sig att 75 % av alla landets kommuner fortfarande sak-
nade någon översiktsplan i form av regionplan, generalplan eller annan översiktlig 
dispositionsplan eller vägledande utredning” (SOU 1964:47, s.106). 

De kommuner som hade en generalplan framhöll värdet med denna, men preci-
serade sällan på vilket sätt. Det fanns inte heller någon bestämd allmän uppfatt-
ning om lämpligheten av att en översiktlig plan skulle bli fastställd och på så sätt 
bindande. Att fastställa en generalplan kunde istället upplevas som för långtgåen-
de, eftersom planens förutsättningar förändrades: ”en fastställelse av [general]plan 
strider mot planeringens väsen, dess ’dynamiska karaktär’ ”. Ett fåtal av kommu-
nerna utan generalplan, framhöll en tänkbar nytta med en eventuell generalplan, 
och det vanligaste skälet var möjlighet att reglera fritidsbebyggelse (SOU 1965:32, 
s.313). En senare undersökning visade att mellan åren 1947-1971 hade totalt nio 
generalplaner fastställts i landet (SOU 1971:75, s.473). Samtliga omfattade bara 
begränsade områden och syftet var som regel att säkra vägreservat. Regionplane-
institutet hade inte ”fått den användning som avsågs vid dess införande år 1947 
(SOU 1971:75, s. 470). Översiktlig planering hade alltså inte använts i någon 
omfattning för att styra utvecklingen av (fritids)bebyggelse.   

Br istande styrning på detal jerad nivå

Vid fritidsutredningens kartläggning i början av år 1963 visade det sig att huvud-
delen av fritidsbebyggelsen bestod av tätare bebyggelse, dels inom planområden 
och dels utanför detaljplanerat område. Drygt 50 % av bebyggelsen var att 
betrakta som oreglerad, men det fanns stora regionala skillnader. Detaljplanerade 
områden fanns i första hand i Stockholms närhet och därefter kom Göteborgs och 
Bohus län.

Fritidsutredningen menade att ett genomgående drag i detaljplaneringen var att 
urvalet och omfattningen av exploateringsområdena ”icke primärt styrts av ett ob-
jektivt studium av vad som i det enskilda fallet vore lämpligt att exploatera, utan i 
stället av den enskilde markägarens lust att exploatera eller motvilja att exploatera”. 
Detta hade lett utredningen fram till slutsatsen att ”detaljplaneringen i framtiden 
med olika medel och så långt detta är möjligt måste frigöras från sitt hittillsvarande 
beroende av den gällande fastighetsindelningen” (SOU 1965:19, s.98 originalkursivering). 
Detaljplaneringen föreföll alltså inte ha inneburit några framåtsyftande ställnings-
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taganden utan bestod av en reaktiv planering. Detta kan tyckas självklart, eftersom 
detaljplanerna oftast inte var resultat av några översiktliga bedömningar utan i 
regel skedde på fastighetsägarens initiativ.    

Fr it idsbebyggelsen konkurrerar med andra intressen

År 1972 fattade riksdagen beslut om en fortlöpande fysisk riksplanering med rikt-
linjer för hushållningen med mark och vatten i landet (prop. 1972:111), i enlighet 
med ett förslag som hade utarbetats inom regeringskansliet (SOU 1971:75). De 
industrilokaliseringar som under 1960-talet hade genomförts eller aktualiserats 
hade visat sig vara ”svårbemästrade och kontroversiella” och det var nu angeläget 
att åstadkomma en ”ändrad behandling av lokaliseringsärenden av denna typ” 
(SOU 1971:75). Motiven för en fysisk riksplanering skiljde sig åt, å ena sidan fanns 
socialdemokrater och kommunister som ville värna statens kontroll över markan-
vändningen. Å andra sidan fanns borgerliga intressen av att skydda det privata 
ägandet och historiska rättigheter att disponera över enskild egendom (Forsberg 
(1992:58). Inriktningen för den fysiska riksplaneringen beskrevs år 1971: 

tillgodose intresset att bevaka [sic] områden för rörligt friluftsliv och 
naturvård från fritidsbebyggelse och industrilokaliseringar samt att bevara 
områden av intresse för hela rekreationssektorn, inklusive fritidsbebyggel-
sen, från industrilokaliseringar (SOU 1971:75, s.454). 

Den fysiska riksplaneringen utgick från två problembilder. Det rådde knapphet på 
vissa naturresurser och olika intressen konkurrerade om samma markområden. 
Fritidsbebyggelsen beskrevs som en markkonkurrent, men sammantaget ingick 
den som en del av rekreationsmiljön, vilken borde prioriteras. Samhällets uppgift 
beskrevs vara att sträva efter att möjliggöra för enskilda medborgare att ”efter 
eget val och till rimliga kostnader använda sin fritid” (SOU 1971:75, s.233). Den 
vanligaste formen av fritidsboende var ”enskild” det vill säga privatägd. Det hade 
visat sig i undersökningar att när människor själva fick välja så tycktes ett betydande 
flertal föredra det egna fritidshuset vare sig de redan hade ett sådant eller inte (SOU 
1971:75, s.213). ). LO hade under 1960-talet i remissvaret till fritidsutredningen 
tagit upp problemet med att möjligheten till fritidsboende var starkt kopplat till 
inkomsten. Fritidsboende som form för rekreation förefaller inte att ha ifrågasatts.

Den framtida utvecklingen tycktes vara osäker, prognosen i rapporten Hushållning 
med mark och vatten år 1971 gjordes i ett skede av snabb expansion. Om trenden skul-
le fortsätta på samma sätt skulle det kunna vara fråga om en fördubbling av antalet 
fritidshus fram till sekelskiftet. Då skulle det komma att finnas 1,2 miljoner fritidshus 
i landet, kanske skulle utvecklingen ske ännu snabbare (SOU 1971:75, s.215). 

Den översiktliga planeringen tycktes släpa efter: ”Planverket ansåg att granskning-
en av programmen starkt har påvisat behovet av ökade statsbidrag till översiktlig 
planering” (prop. 1975/76:1, s.12). Vid granskningen av kommunernas arbete 
med planeringsskedet konstaterade regeringen att de geografiska riktlinjerna 
behövde förtydligas (prop.1978/79:213):

[F]ritidsbebyggelsens absoluta tillväxt under perioden 1970-1975 [har] 
varit betydande inom flertalet områden med geografiska riktlinjer, dvs. 
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kuster, större insjöar, älvdalar och fjäll. (…) regeringen [har] funnit att det 
är befogat att inta en mer restriktiv inställning till utveckling av ytterligare 
enskild fritidsbebyggelse i vissa områden med geografiska riktlinjer (SOU 
1979:54, s.58–59).

Trots riksdagsbeslut år 1972 om restriktivitet hade alltså utbyggnaden av fritidshus 
fortsatt i de mest attraktiva områdena under programskedet. Regeringen utta-
lade i redogörelsen för planeringsskedet år 1979 att den fortsatta planeringen bör 
inriktas på andra former av fritidsboende än enskilda fritidshus – enskild fritidsbebyggelse endast 
i form av mindre kompletteringar – översyn av vissa helt eller delvis utbyggda detaljplaner – stor 
restriktivitet bör gälla (prop.1978/79:213, s.33, min kursivering).  

Restr ikt ioner för utbyggnad

Riksdagen beslutade alltså år 1972 om den fysiska riksplaneringens riktlinjer, men 
de fick ingen bindande verkan förrän år 1987. Under denna tid fanns en frivillig 
översiktsplanering i form av kommunöversikt. År 1975 var planverkets bedömning 
att ”praktiskt taget alla kommuner avser att upprätta kommunöversikter” (prop. 
1975/76:1, s.11).  Den fysiska riksplaneringen skedde i två steg, ett programskede 
och ett planeringsskede, där kommunernas förslag bearbetades av länsstyrelserna 
som därefter lämnade över materialet till regeringen. Efterhand preciserade regering 
och riksdag de vägledande riktlinjerna för hushållningen, dels i verksamhetsan-
knutna riktlinjer och dels i geografiska riktlinjer.

De verksamhetsanknutna riktlinjerna i fysisk riksplanering, flyttades över till natur-
resurslagen och fick bindande verkan i form av grundläggande bestämmelser, utom 
när det gällde fritidsbebyggelse. Förklaringen till att grundläggande bestämmelser 
inte behövdes var, enligt propositionen, att kommunerna hade en förbättrad plan-
beredskap och byggandet av fritidshus hade minskat kraftigt (prop.1985/86:3, 
s.44-45). De geografiska riktlinjerna, nu bestämmelser, behövdes däremot för att 
staten skulle få tillräckligt starkt inflytande i dessa områden med stora värden (prop. 
1985/86:3, s. 80). De geografiska områdena med riksintressanta natur- och kultur-
värden delades in i: obrutna kustområden, högexploaterade kustområden, Öland 
och Gotland, fjällområdena, områden med särskilt stora värden för turism och 
friluftsliv, undantag från vattenkraftsutbyggnad samt vissa andra områden. 

När miljöbalken (MB) år 1999 ersatte naturresurslagen flyttades de geografiska 
bestämmelserna över. Lagtexten i MB:s 4 kap. 4 § överensstämmer med naturre-
surslagens 3 kapitel 4 §. Enligt först naturresurslagen och senare miljöbalken utgör 
de geografiska riktlinjerna ”inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter” 
(NRL 3 kap 1 §, MB 4 kap. 1 §). Dubbel bosättning beskrivs i samband med 
restriktioner för utbyggnad inom vissa kustområden:

Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till
Simpevarp och från Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust,
på Östergarn och Storsudret på Gotland samt på Fårö får
fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns
särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till
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stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga
friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av
de stora tätortsregionerna (MB 4 kap. 4 §).

 
Det finns alltså enligt lagstiftningen fritidshus, annan fritidsbebyggelse och enkla 
fritidshus.  Förslaget till ny miljöbalk noterade begreppen utan kommentar (prop. 
1997/98:45, s. 16). Ytterligare en kategori var underförstådd, den (permanent)be-
byggelse som fanns i tätorterna. De särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet ”utgör inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter”(MB 4 kap. 1 § p.2). Föreställningen om dessa fyra kategorier 
av bostäder går att spåra till naturresurslagens och den fysiska riksplaneringens 
förarbeten, samt till de två fritidsutredningarna. Avhandlingen berör inte ”an-
nan fritidsbebyggelse” vilken avser olika former av anläggningar för det rörliga 
friluftslivet. 

Enkla fr i t idshus i närheten av de stora tätor tsregionerna 

Propositionen till naturresurslagen behandlade en av kategorierna, ”enkla fri-
tidshus”. Med hänvisning till tidigare utredningar om fritidsboende och turism 
framhölls att åtgärderna för att förbättra förutsättningarna för rekreation och 
friluftsliv borde inriktas på ”att åtgärderna kommer de många människorna till 
del”. För fritidsbebyggelsens del betydde det att ”det är ett starkt önskemål att nya 
former av sådan bebyggelse i förhållandevis enkla och billiga former kan utvecklas 
på rimliga avstånd från permanentbostäderna”(prop.1985/86:3, s.44-45). 

Det har, som nämnts tidigare, visat sig i undersökningar att när människor själva 
fick välja så tycktes ett betydande flertal föredra det egna fritidshuset vare sig de 
redan hade ett sådant eller inte (SOU 1971:75, s.213).  Det har tidigare också 
konstaterats att ”fritidshuset har stor betydelse som baspunkt för friluftsliv (SOU 
1971:75, s.239) och ”fler skall kunna skaffa sig ett eget fritidshus som komplement 
till sin permanentbostad” (SOU 1982:23). Fritidsboende som form för rekreation 
förefaller alltså inte att ha ifrågasatts. Ett stort problem var istället lokaliseringen, 
människor ville helst bygga sina fritidshus i närheten av större tätorter och vid 
vatten. Sådana lokaliseringar konkurrerade framförallt med det röliga friluftslivet 
och naturvården. Det var alltså önskvärt att ”finna nya former för enkel, stadsnära 
fritidsbebyggelse” (SOU 1982:23, s.16 originalkursivering).

Föreställningen om enkla, billiga former av privat fritidsbebyggelse fanns under 
1980-talet hos fritidsboendekommittén, vilken såg det som ett alternativ för att 
fritidsbostäderna skulle kunna bli ”förhållandevis billiga och lättillgängliga och 
marken bör utnyttjas effektivt” (SOU 1982:23, s.97). ). Konstruktionen av det 
önskvärda fritidsboendet under 1970- och 1980-talet skulle passa in den i samhäl-
lets övergripande mål om hushållning. Fritidsboendet skulle också vara ekono-
miskt överkomligt för stora grupper i samhället. Det skulle därför vara resurs-
snålt, genom att kunna nås med kollektivtrafik och skulle utformas för begränsad 
användning under sommaren med en begränsad yta på högst 40 kvm. Detta för 
att förhindra permanentning (SOU 1982:103).    

1960-talets motbild till den välplanerade fritidsbebyggelsen var kataloghusen. 
Synpunkterna på ”fritidshusets organisation och utrymmen” leder tankarna till 
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det normeringsarbete för bostäder som hade pågått under tidigare decennium. 
Förslag på hur tät fritidsbebyggelse kunde planeras innehöll t.ex. ”lekfält” mellan 
husgrupperna.

Den stadsnära bebyggelsen rekommenderades innehålla högst 100 enheter per 
område och skulle vara tät, minst 10 enheter/ha jämfört med en genomsnittlig 
exploatering på 1,5 enheter/ha för ”traditionellt planlagd fritidsbebyggelse” (SOU 
1982:23, s.101-102). En liten ”basbyggnad” skulle först etableras, vilken sedan 
kunde byggas ut efterhand. En liknande idé med en successiv utbyggnad fanns hos 
1962 års fritidsutredning (SOU 1965:19, bilaga 6). På 1960-talet tycks dock koncen-
trationen av bebyggelsen ha varit det överordnade planeringsmålet, medan ”storlek 
och standard på huset väljas utifrån tillgängliga resurser” (SOU 1965:19, s.355). 
På 1980-talet förefaller skälen för att hålla en lägre standardnivå ha varit att hålla 
kostnaderna nere, och för att begränsa användningsmöjligheterna (SOU 1982:23).

En annan lösning som föreslogs i förarbetena till den fysiska riksplaneringen var 
att utnyttja markreserver för fritidsboende i inlandet, men det förutsatte en god 
planberedskap. Även här krävdes att där konflikter kunde förväntas med andra mar-
kanspråk så måste tätare former av fritidsbebyggelse väljas (SOU 1979:54, s.60).   

Inga regler i  PBL om hur bostäder får användas

Efter 18 år av utredning och efter att fyra bostadsministrar från olika partier hade 
avlöst varandra lades proposition (1985/86:1) Förslag till ny plan- och bygglag fram 
för riksdagen år 1986. I propositionen uttalade departementschefen att:

Ett problem som påtalats i många sammanhang och som behandlats av fri-
tidsboendekommittén (Ds Bo 1981:3) är omvandlingen av fritidsbebyggelse 
till helårsbostäder. Jag anser att det är främmande att i PBL ta in regler om 
hur bostäder får användas (prop.1985/86:1, s.183).

Något krav på bygglov för omvandling av fritidshus till permanentbostäder 
avser jag inte föreslå i PBL (prop. 1985/86:1, s.498).

Jag (…) föreslår att i PBL tas in en bestämmelse som anger att med områ-
desbestämmelser får regleras grunddragen för användningen av mark- och 
vattenområden för bebyggelse (…) (prop.1985/86:1, s.183).

I lagtexten fanns därefter inte några regler för hur bostäder skulle få användas 
och inte heller något krav på bygglov vid omvandling av fritidshus till permanenta 
bostäder och omvänt. I kommentaren till lagförslaget fanns det en hänvisning till 
fritidsbebyggelse: ”I följande rättsfall har regeringsrätten inte ansett byggnadslovs-
plikt föreligga, nämligen användning av en sommarstuga som helårsbostad (RÅ 
1965) (prop.1985/86:1, s.678).     

När det gällde regleringen av grunddragen var det fråga om markanvändning. 
Det förslag som remitterades till lagrådet var generellt utformat: ”grunddragen 
i den avsedda användningen av mark- och vattenområden för olika ändamål”. 
Lagrådet föreslog utan närmare motivering en precisering, vilket i lagtexten alltså 
formulerades som ”bebyggelse”. Det skulle kunna tolkas som att avsikten var att 
nära ansluta till tidigare reglering av markanvändning i generalplaner (Didón, 
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2008, 5:96). I ett senare regeringsärende, där kommunen hade angett markan-
vändningen till ”fritidsbebyggelse” fann regeringen att ”det inte är möjligt att 
genom en bestämmelse ange att markanvändningen skall vara fritidsbebyggelse” 
(In 97/947/PL) (Didón, 2008, 5:97). 

Departementschefen gjorde i PBL-propositionen klart att han ”inte är beredd att 
föreslå bestämmelser som gör det möjligt att reglera användningen av bostäder 
på det sätt som remissinstanserna synes åsyfta”(prop. 1985/86:1 s.575). Någon 
förklaring till ställningstagandet gavs inte i detta sammanhang och inte heller 
någon annanstans i förarbetena, vad jag har kunnat se. Det tycks här vara fråga 
om den rättsliga grundprincip som innebär att det är fastighetsägaren själv som 
avgör bostadsändamålet. Via annan lagstiftning sker detta till exempel genom 
att fastighetsägaren till myndigheterna uppger vilken som är den fasta adressen 
i samband med folkbokföring. I förlängningen är det alltså fråga om det privata 
markägandets starka ställning i förhållande till samhällets kontrollbehov, det en-
skilda intresset står mot det allmänna. 

Förhindra omvandl ing av permanentbostäder t i l l  fr i t idshus

Vid omvandling är det vanligaste att fritidsboendet övergår i permanentboende, 
medan det omvända fallet tycks vara begränsat till vissa kommuner i landet. Det 
första fallet blev föremål för åtgärder, medan det andra fallet inte alls hanterades 
med den nya plan- och bygglagen. År 1984 hade istället förköpslagen ändrats, så 
att bostäder avsedda för permanent bruk kunde förköpas kommunalt, i områden 
med efterfrågan på fritidshus. Effekten uteblev, vilket tycks ha berott på att husen 
inte efterfrågades för permanentboende eller att priserna kom att bli för höga för 
kommuninvånarna: ”En stickprovskontroll visar att minst hälften av permanent-
husen har sålts till fritidsboende, vilket även gäller för ”nybyggda enfamiljshus i 
samhällenas utkanter” (Ds 1988:73, s.10). 

En arbetsgrupp med centrala och lokala experter samt bohuslänska politiker 
tillsattes av bostadsdepartementet år 1988. Uppgiften var att analysera om plan- 
och bygglagen skulle kunna förhindra omvandlingen efter det att förköpslagens 
effektivitet hade ifrågasatts av riksdagen.

PBL-spåret var en av flera möjligheter, även eventuella ändringar av förköpslagen 
och en ny lag om förvärvstillstånd skulle undersökas. PBL-alternativet innebar att 
arbetsgruppen undersökte möjligheten att förbjuda att fastigheter användes för fri-
tidsboende. Arbetsgruppen föreslog därför ett tillägg till gällande regler som skulle 
möjliggöra att byggnaders användning kunde preciseras till att de ”(huvudsakli-
gen) får användas endast som stadigvarande bostäder” alternativt ”inte (huvud-
sakligen) får användas för fritidsändamål” (Ds 1988:73, s.32).  

När arbetsgruppen började sitt arbete hade den nya plan- och bygglagen precis 
trätt i kraft och där identifierades bostaden genom bygglovet i första hand och 
genom den faktiska användningen i andra hand. I arbetsgruppens arbete tycks 
dock bygglovet inte ha varit aktuellt som identifiering. Skälet förefaller uppenbart 
eftersom bygglovet, om det skulle finnas, i de allra flesta fall troligtvis innebar att 
en fastighet i den centrala delen av ett fiskeläge var avsedd för permanent boende. 
Fastigheten skulle då räknas som permanentbostad i PBL:s mening, vilket också 
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senare rättsfall i andra sammanhang har kommit att visa. Inte heller den faktiska 
tillämpningen kunde vara aktuell eftersom det var den som ifrågasattes om det 
gällde fritidsboende. Förslaget utgick från folkbokföring som identifiering, vilket 
mot denna bakgrund kan förefalla logiskt. Däremot stämmer det ju inte med 
hanteringen i PBL. 

Ett problem med förslaget var att det inte gick att införa ett användningsförbud i 
efterhand, vilket gjorde att redan omvandlade fastigheter inte skulle drabbas. Rätt 
till kommunal inlösen skulle kunna vara en möjlighet att återföra fastigheter till per-
manent boende. Inlösen kunde dock bara bli aktuellt när planens genomförande-
tid hade löpt ut. Nästa problem var att det inte gick att beordra människor att 
bosätta sig permanent eller att se till att någon annan gjorde det i fastighetsäga-
rens ställe: ”Följden av att en fritidsanvändning hindras kan därför bli att huset 
står oanvänt”. Arbetsgruppen medgav att det skulle kunna sägas vara en brist 
i förslaget, men hade förhoppningar om att det på sikt kunde leda till att huset 
såldes, eftersom ”få personer torde vilja äga ett hus utan att använda det”. En på 
annat håll skriven fastighetsägare skulle alltså ha rätt att äga ett hus, att låta det stå 
oanvänt, men inte att använda det som fritidshus.  

Även om det skulle varit lätt att konstatera om någon var skriven på fastigheten, så 
menade arbetsgruppen att det kunde vara ”mycket svårt att kontrollera bestäm-
melsens efterlevnad”. Anledningen till detta problem var att även ett hus ”som 
står oanvänt måste ses till då och då”. Redan fanns det fastigheter som bara var 
bebodda kortare tider på sommaren. Arbetsgruppen menade att det mycket väl 
kunde hända att ”ägaren behöver bebo huset vid dessa tillfällen för nödvändiga 
reparationer och underhåll och att det då kan sägas att huset egentligen inte 
används för fritidsändamål”. Det som skulle kunna vara till ledning för bedöm-
ningen av fastighetsägarens avsikter var ”husens möblering och andra omstän-
digheter”. Arbetsgruppen menade dock att: ”Sammantaget måste dock bevissvå-
righeterna i detta avseende vara mycket stora” (Ds 1988:73, s.32-33). (Jämför till 
exempel vägledande domar angående inredning av sjöbodar tidigare i kapitlet.)              

Arbetsgruppen förslog också att det borde krävas bygglov för att ändra använd-
ningen från permanentboende till fritidsboende inom ett område, där bestämmel-
serna förbjöd det senare. Gruppen ansåg dock att en tillfällig fritidsanvändning 
skulle kunna tillåtas genom tillfällig ändring, till exempel ”då någon köper ett hus 
för att bosätta sig där efter pensioneringen, då någon tillfälligt måste bo på annan 
plats med hänsyn till sitt arbete eller då någon av åldersskäl inte kan bo kvar i 
sitt gamla hem vintertid”. Ett problem som arbetsgruppen såg var att förslaget 
med tillfälliga åtgärder ”främst knyts till personliga förhållanden och inte, som 
övriga bestämmelser i plan- och bygglagen, främst till planmässiga förhållanden. 
Gränserna torde dock redan i praktiken var flytande i detta avseende”. Arbets-
gruppen ansåg att det kunde finnas kontrollsvårigheter även på den här punkten 
(Ds 1988:73, s.33-34).      

Vid en jämförelse mellan ändring av förköpslagen respektive plan- och bygglagen 
och en ny förvärvslag ansåg arbetsgruppen att det sistnämnda var mest rimligt. 
Huvudförslaget blev därför, med den norska lagstiftningen som förebild, en ny 
förvärvslag för områden, där det rådde avsevärd efterfrågan på fritidsbebyggelse. 
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Vilka dessa områden var skulle explicit anges i lagen. Förvärvstillståndet skulle 
ges för permanent bosättning i hus avsedda för permanent boende, särskilda skäl 
kunde medföra anstånd (Ds 1988:73, s.74). 

Remissinstanserna var splittrade angående förslaget, mest stöd fick förslaget till 
ny förvärvslag vilket kom att leda till en promemoria (Ds 1989:78), men förslaget 
kom inte vidare. Det som istället tycks ha kommit i fokus på regeringskansliet 
var frågan om utländska förvärv av fritidsbostäder. Berlinmuren föll samma höst 
och i Sverige diskuterade olika grupperingar för och emot ett eventuellt framtida 
EU-medlemskap. År 1990 tillkännagav regeringen sin uppfattning att Sverige 
borde sträva efter ett svenskt medlemskap. Sverige ingick avtalet om ett europeiskt 
ekonomiskt samarbetsområde (EES-avtalet) år 1992. 

Genom EES-avtalet åtog sig Sverige att anpassa svensk rätt till de grundläggande 
friheterna i EG-rätten, bland annat rätten för personer i en EG-stat att placera 
kapital och förvärva egendom i en annan EG-stat. Den tidigare lagen (1982:618) 
om utländska förvärv av fast egendom m.m. hade inneburit att det för utländska 
medborgare hade krävts särskilt tillstånd för att förvärva fast egendom i Sverige 
för att motverka prisstegring. Utformningen av 1992 års lag (1992:1368) innebar 
att förvärvstillstånd bara kunde nekas en utländsk köpare om det skulle strida mot 
”något väsentligt allmänt intresse” (prop. 1992/93:71). Restriktionerna angå-
ende fritidshus fanns kvar under en övergångsperiod av fem år fram till årsskiftet 
1999/2000 i svensk lag, då lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast 
egendom upphörde att gälla (prop. 1998/99:126, 2002/03:BOU8). 

När proposition 1998/99:126 återgav förloppet konstaterade regeringen att 1992 
års lagstiftning utifrån en ”nordisk rättslikhet” hade utgått från att behålla be-
gränsningarna i rätten att förvärva fritidsfastigheter. Efter Sveriges EU-medlem-
skap var situationen en annan: ”Danmark lyckades vid förhandlingarna om EU-
fördraget erhålla ett permanent undantag avseende förvärv av fritidsbostäder”. 
(Danmark blev medlem i EU år 1973, Finland och Sverige år 1995). Utländska 
förvärv av fritidsfastigheter för privat bruk var alltså fortfarande tillståndspliktiga 
i Danmark. För Finlands del gällde särskilt undantag för Åland. Norge som stod 
utanför EU hade ett generellt krav på tillstånd vid förvärv av fast egendom. I 
den norska konsesjonsloven fanns vissa undantag, men inte för ”utlandsboendes 
förvärv av äganderätt eller bruksrätt till en fritidsfastighet”. Sverige kom alltså att 
bli det nordiska land som inte hade något undantag från huvudregeln. Två instanser 
hade dock synpunkter på detta, försvarsmakten och Tanums kommun, Bohuslän 
vilka av olika skäl velat ha ett fortsatt svenskt undantag (Prop. 1998/99:126, s.16-17). 

Olika riksdagsmotioner har genom åren tagit upp frågor om omvandlingen av 
permanentbostäder till fritidshus. Motionsförslagen har gällt åtgärder för att för-
hindra omvandling av permanenthus till fritidshus och för att skilja på helårsbo-
ende och fritidsboende som två olika funktioner. Bostadsutskottet hänvisade i ett 
betänkande på 2000-talet till då pågående utredningar av plan- och bygglagen: 

Utskottet anser att riksdagen inte nu bör ta ställning i sak till de förslag som 
gäller åtgärder i fråga om omvandlingsproblematiken. I stället bör PBL-
kommitténs arbete avvaktas. Med hänvisning till detta avstyrks samtliga 
motionsförslag (2003/04:BOU5). 
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Förhindra omvandl ing av fr i t idshus t i l l  permanentbostäder

Fritidsboendekommittén fann det otillfredsställande år 1981 att man genom att 
bosätta sig i ett fritidshus ”relativt enkelt kan kringgå samhällets krav på hur en 
permanentbostad skall anordnas och hur ett bostadsområde bör vara planerat” 
(Ds Bo 1981:3, s.159).

Fritidsboendekommittén diskuterade under tidigt 1980-tal vilka styrmedel som 
skulle kunna finnas. Vid denna tid förekom en viss styrning av upplåtelseformen 
genom civilrättsliga avtal, som arrende- och hyresavtal eller exploateringsavtal 
avsedda att begränsa bostadsformen. Enligt fritidsboendekommittén fungerade 
antagligen sådana lösningar bäst när kommunen skulle träffa avtal med de bo-
ende. Detta kan tyckas självklart eftersom det inte kunde vara lika angeläget för 
privata exploatörer, som inte skulle stå för någon samhällsservice. En del kommu-
ner hade tydligen prövat att styra lokaliseringen i översiktliga planer, så att fritids-
bebyggelseområden inte fick uppföras inom ett visst avstånd till större tätorter, till 
exempel 2-3 mil. Sådana begränsningar hade dock inte lett till önskad effekt, utan 
snarare ökat problemen genom längre avstånd till arbete och service och ett ökat 
bilberoende. Fritidskommittén såg ändå vissa möjligheter: ”Exempelvis kan en 
lokalisering som medger hög tillgänglighet endast under en viss del av året minska 
benägenheten för permanentboende utan att vara till förfång för det avsedda 
ändamålet med fritidsbebyggelsen”. Några konkreta exempel diskuteras dock inte 
närmare (Ds Bo 1981:3, s.152-153). 

Fritidsboendekommittén hade tidigare konstaterat att det mest typiska hushållet som 
bosatte sig i fritidshus inte bestod av pensionärer utan av yrkesverksamma männis-
kor i yngre åldrar, ofta med barn i hushållet (Ds Bo 1981:3, s.126). Det hade visat 
sig att intresset för att bosätta sig permanent i ett fritidshusområde inte påverkades 
nämnvärt av en lägre standardnivå på utomhusmiljön. Fritidsboendekommittén 
menade därför att detaljplanebestämmelser som begränsade till exempel standarden 
för vägar, lekplatser, framkomlighet utomhus för rörelsehindrade och avstånd till 
parkeringsplatser, inte hade haft avsedd effekt (Ds Bo 1981:3, s.153).

En begränsad byggnadsyta kunde minska ”benägenheten för stadigvarande 
bosättning” och därför vara mer effektivt. En del kommuner använde denna 
möjlighet i detaljplanebestämmelser. Men fritidsboendekommittén konstaterade 
samtidigt att: ”enbart en sådan begränsning inte är någon effektiv metod, om inte 
ytan begränsas så kraftigt att även fritidsboende försvåras” (Ds Bo 1981:3, s.153). 
Istället kunde ”en begränsad installationsteknisk standard” vara mer verkningsfull. 
Här fanns dock ett annat problem, eftersom möjligheterna att förhindra framtida 
standardhöjningar var små. Istället måste de gemensamma anordningarna vanligt-
vis ”från början utformas och dimensioneras så att de klarar en framtida höjning av 
husens installationstekniska standard”. Och detta i sin tur kunde öka tendensen att 
höja standardnivån så att ”stadigvarande bruk” blev attraktivt (Ds Bo 1981:3, s.154).

Eftersom hushållsstorleken hade minskat kraftigt ansåg fritidsboendekommittén 
att den största tillåtna bostadsytan, för att få effekt även för små hushåll, ”måste 
sannolikt vara mindre än 40 m2” (Ds Bo 1981:3, s.180). Erfarenheterna från 
Stockholm och Göteborg var dock motstridiga. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län ansåg att husets storlek hade större betydelse än 
standarden och att det var vanligare med ”stadigvarande bosättning i stora fritids-
hus än i små”. Men Göteborgsregionens kommunalförbund uppgav att ”2/3 av 
de fritidshus som har tagits i anspråk för stadigvarande boende [är] mindre än 70 
m2 20 % är t.o.m. mindre än 40 m2” (Ds Bo 1981:3, s.133).    
  
Det uppfattades som ”främmande” att införa en direkt reglering av bostads-
ändamålet i lagstiftningen i den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft år 
1987. Det fanns dock ett annat förslag för att komma åt en del av problematiken, 
nämligen att försvåra omvandlingen av fritidshus till permanentbostäder. Med 
PBL infördes en ny regleringsmöjlighet, områdesbestämmelser, som var avsedd 
för de fall där områden för fritidsbebyggelsen ”har det gemensamt att de fungerar 
utmärkt för fritidsändamål, men där det av olika skäl är förknippat med problem 
om de genom olika åtgärder ändras till helårsbruk” (prop. 1985/86:1, s.183). 

De kommunala problemen som skulle kunna uppstå beskrevs som svårigheter att 
klara tillräcklig samhällsservice och låg planstandard för vägnät, teknisk försörjning 
och mark för gemensamma ändamål, eftersom områdena inte var avsedda för ”var-
aktigt bruk”. Ytterligare ett motiv var att det ”många gånger [är] angeläget att den 
resurs som välbelägna, enkla fritidshusområden utgör behålls för nuvarande ända-
mål” (prop. 1985/86:1, s.183). Eftersom tillbyggnaderna uppfattades som ”olämp-
liga”, de kunde möjliggöra ett utökat boende, så var det byggnads- eller bruksarean 
som skulle begränsas genom en planbestämmelse som maximerade denna.

En annan lösning skulle kunna ha varit att införa någon form av zonering inom 
kommunen, med olika nivåer på samhällsservice. Frågeställningen hade kommit 
upp i samband med remissbehandling i ett tidigare skede av arbetet med en ny 
plan- och bygglag. Härryda kommun lyfte då fram i sitt remissvar, lösningen i den 
danska zonplanen, där ”mantalsskrivning inte tillåts i vissa zoner” (SOU 1975:17, 
s.43). Planverket diskuterade också zonering vid samma tillfälle, men utan hänvis-
ning till Danmark. Verket menade att vissa av problemen med det kommunala 
serviceansvaret skulle kunna lösas om det gick att avgränsa områden i plan och att 
inom dessa begränsa samhällsservicen. Det skulle kunna gälla för ”t.ex. skolskjut-
sar, hemtjänst, va-frågor m.m.”. Även om planverket ansåg att en sådan begräns-
ning inte föreföll vara orimlig, i nya planområden för fritidsbebyggelse, så kunde 
det ända bli problematiskt:

En sådan ordning kan emellertid enligt verket vad gäller allmänna kom-
munala skyldigheter komma i konflikt med kommunallagens bestämmelser 
om lika behandling av kommunmedborgarna och den löser inte heller pro-
blemen med de sociala segregationstendenser som redan nu kan skönjas i 
vissa sommarstugeområden där en omfattande bosättning skett i tekniskt 
undermålig bostadsbebyggelse (SOU 1975:17, s.42). 

När proposition (1985/86:1) behandlades i riksdagen år 1986 återkom zonerings-
tanken i ett moderat yttrande: ”Vi moderater har vid olika tillfällen i motioner 
yrkat på att sådana förändringar i nuvarande lagar skall vidtas att det blir möjligt 
att differentiera servicenivån i olika detaljplaneområden”. (…) ”Med en alltmer 
krympande kommunal ekonomi kan det vara av värde för de kommuner som har 
fritidsområden att exploatera att kunna ha en differentierad servicenivå” (Prot. 
1986/87:36 26 november 1986, Margareta Gard (m).
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Med områdesbestämmelser infördes i PBL en möjlighet att begränsa byggnads- 
eller bruttoarean för fritidshus och tomtstorlek för dessa. Enligt proposition 
(1985/86:1) var avsikten att hela områden, avsedda för fritidsändamål, skulle 
kunna regleras med områdesbestämmelser. Det visade sig dock att ”blandade 
områden” inte kunde regleras på ett sådant sätt, eftersom permanenta bostäder 
bara kunde regleras med detaljplan. Detta berodde på att områdesbestämmel-
ser bara reglerade vissa frågor och inte innebar en uttömmande avvägning av 
allmänna och enskilda intressen, vilket var fallet med detaljplan. Kommunens 
uppgift innebar att göra en planmässig bedömning av vilka områden som skulle 
behöva regleras med detaljplan respektive områdesbestämmelser. Om kommunen 
ansåg att omvandlingen var relativt oproblematisk var detaljplan att föredra, den 
löste fler frågor. Eftersom områdesbestämmelser bara kunde gälla för fritidshus, 
skulle kommunen undersöka och fastställa vilka fastigheter det kunde vara fråga 
om. I första hand var det bygglovet, i andra hand den faktiska användningen som 
avgjorde (prop.1985/86:1, s.184).    

I direktiven till 2005 års PBL-utredning ingick att överväga vilket behov som fanns 
av områdesbestämmelser som planinstitut och hur regleringen i så fall borde vara 
utformad. PBL-kommittén konstaterade i sitt slutbetänkande att: ”Det finns en 
stor variation i användningen och synen på områdesbestämmelserna i olika kom-
muner”. Kommittén hänvisade till en enkät genomförd av Svenska kommunför-
bundet år 2004, besvarad av 223 av landets 290 kommuner, där 70 % av kom-
munerna uppgav att de hade antagna områdesbestämmelser. I PBL-utredningens 
enkät år 1996 uppgav 60 av 86 kommuner att de hade antagit områdesbestäm-
melser (SOU 2005:77, s.516). Utredningens kommentar till siffrorna var: ”Även 
om över 2/3 av kommunerna har antagit områdesbestämmelser, finns det fortfa-
rande fog för påståendet att bestämmelserna endast används i relativt begränsad 
omfattning” (SOU 205:77, s.513). Även om användningen var begränsad och det 
hade visat sig finnas problem i tillämpningen, så motsvarade regleringsformen 
önskemål och behov av en enklare rättsverkande reglering för varierad lovplikt 
och byggnadsutformning. Men eftersom det fanns svårigheter vid tillämpningen 
föreslog kommittén att användningsområdena skulle ”begränsas och förtydligas” 
(SOU 2005:77, s.513).  

Kommittén föreslog att områdesbestämmelser skulle finnas kvar som alternativ 
till detaljplan, för att möjliggöra varierad lovplikt och reglering av byggnaders ut-
formning i befintlig bebyggelse. Liksom för detaljplan borde kravet för enkelt för-
farande ha ett tydligt stöd i översiktsplanen. Kommitténs förslag till förändringar 
var två. Det ena var att kravet på att områdesbestämmelser skulle säkerställa syftet 
med översiktsplanen eller tillgodose riksintressen skulle tas bort. Det andra gällde 
fritidshusreglering: ”Möjligheten att reglera grunddragen i markens användning 
genom områdesbestämmelser och att reglera fritidshusarea tas bort”. Den senare 
regleringen beskrev kommittén som mest problematisk, när det gällde svårigheter 
vid tillämpningen och erfarenheter från överprövning (SOU 2005:77, s.513). 

Kommittén konstaterade att det fanns tendenser till att kommuner ville precisera 
”bebyggelse” till ”fritidsbebyggelse”, vilket inte var möjligt. Angående ytrestrik-
tioner kunde dessa inte beröra obebyggda tomter avsedda för permanentboende, 
men det fanns en osäkerhet om vad som gällde, enligt några regeringsbeslut 
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(M2000/616/Hs/P samt M2002/2771/Hs/P). Osäkerheten skulle här kunna 
tolkas som att, när en tomt såldes och bebyggdes för permanent bruk, så gällde 
inte ytbegränsningen. Nästa gång fastigheten såldes kunde den övergå till att bli 
fritidsboende med permanentstandard, vilket kommunen inte kunde förhindra. 
Ett område skulle då på sikt kunna omvandlas från permanentboende till fritids-
husområde med permanentstandard. Ytterligare en svårighet var tolkningen av 
hur långt utformningen av en byggnad kunde regleras, eftersom byggrätt och 
byggnaders omfattning inte omfattades av områdesbestämmelser. Kommuner 
kunde ha svårt att få förståelse för skilda regler för berörda fastighetsägare inom 
ett ”blandat” område (SOU 2005:77, s.519). Några kommuner framhöll att det 
kunde vara svårt att klarlägga förhållandena eftersom det ofta saknades uppgifter 
om det ursprungliga bygglovet (SOU 2005:77, s.527).

Vad hände i nästa steg? PBL-utredningen gick ut på en bred remiss till 171 re-
missinstanser och till alla Sveriges 290 kommuner. Det kom in remissvar från över 
400 remissinstanser. En översiktlig sammanställning av remissvaren fanns därefter 
tillgänglig på regeringens hemsida. Enligt sammanställningen ansåg flera remiss-
instanser att ”de föreslagna ändringarna av regleringsmöjligheter och tillämpning 
för områdesbestämmelser är i huvudsak bra”. Ett antal remissinstanser ville att 
frågan skulle utredas ytterligare innan några förändringar genomfördes. Flera re-
missinstanser avstyrkte eller ifrågasatte kommitténs förslag att ta bort möjligheten 
att reglera arean för fritidshus. De ansåg att bestämmelserna var användbara för 
att kunna begränsa permanentning i områden med va-problem. Några menade 
att det var fråga om ”kompetensutveckling och bättre råd och anvisningar som 
behövs” för att komma till rätta med att minska fall som går till överprövning” 
(M 2005/4958/H:17). Det rådde alltså delade meningar om områdesbestämmel-
sernas användbarhet. 

I propositionen En enklare plan- och bygglag (2009/10:170) menade regeringen att 
tillämpningsproblemen inte var så omfattande när det gällde reglering av fritids-
husarea att de motiverade lagändringar: ”I likhet med vad som har framförts av 
ett stort antal remissinstanser gör regeringen bedömningen att områdesbestäm-
melserna, rätt tillämpade, är ett användbart planinstitut. (…) Att instrumentet 
ibland används på ett felaktigt sätt är inte ett tillräckligt skäl för att nu införa stora 
begränsningar i användningsområdet”(prop. 2009/10:170, s.220). Förslaget till 
definition av begreppet ”fritidshus” som var avsett att underlätta tolkningen, slo-
pades däremot på inrådan av flera remissinstanser (prop. 2009/10:170, s.156).     

Problematiken med en utbredd fritidsbebyggelse i konflikt med resurshushållning 
var en av drivkrafterna till att genomföra en rikstäckande planering för hushåll-
ning av mark och vatten. När frågeställningen därefter behandlades i föränd-
ringsarbetet av plan- och bygglagstiftningen kom frågan att negligeras vid flera 
tillfällen. En bilaga till plan- och bygglagens förarbeten hänvisade till att fritidsbe-
byggelsen studerades av en särskild kommitté (bilaga 1 till proposition 1985/86:1, 
s.8). Den åsyftade fritidsboendekommittén hade år 1982 lämnat sitt slutbetän-
kande. Kommittén var oenig om förslaget till förvärvslag, två reservanter föreslog 
istället ändringar i förköpslagen medan en tredje reservant förordade förbättrade 
finansieringsmöjligheter för permanentboende och ökade nybyggnadsmöjligheter 
för såväl permanent- som fritidsbebyggelse. Kommitténs förslag ledde inte till 
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något lagförslag (Ds 1989:78). Nästa gång frågan förvisades från plan- och byggla-
gens förarbeten var år 2005: 

Omvandlingen av permanentbostäder till fritidshus och vice versa är en 
process som styrs av konjunkturen, befolkningsutvecklingen, bostadsmark-
nadens utveckling m.m. Att hitta lämpliga åtgärder för att motverka ut-
vecklingen är en komplex uppgift som inte kan lösas inom ramen för PBL 
utan kräver en egen utredning. Kommittén har därför inte gjort någon 
närmare analys av förslagen som rör s.k.boplikt inom ramen för uppdraget 
(SOU 2005:77, s.234). 

Den därpå följande plan- och byggutredningen år 2008 menade sig ha mött ett 
antal frågor vilka inte hade kunnat behandlas inom ramen för utredningsdirekti-
ven. En av dessa frågor var hanteringen av fritidsbebyggelse. Utredningen ansåg 
dock att det var på sin plats att flagga för uppfattningen att begreppet ”fritidshus” 
borde utmönstras ur lagstiftningen. En viss gardering fanns dock: ”I den mån det 
behövs en särreglering bör begreppet kunna ersättas med något mer entydigt, 
exempelvis med hjälp av en viss angiven byggnadsarea” (SOU 2008:68).

Proposition 2009/10:170 låg till grund för den nya plan- och bygglagen, vilken 
antogs av riksdagen den 21 juni 2010 och som kommer att träda i kraft den 2 maj 
2011. Propositionen innehöll ett förslag till definition av fritidshus, vilket jag tidi-
gare har berört i avhandlingen. Efter att flera tunga remissinstanser hade ansett 
att en sådan definition skulle vara problematisk konstaterade propositionen att: 
”Både frågan om definition av termen ”fritidshus” och vilka krav som bör ställas 
på sådana hus behöver analyseras ytterligare” (prop. 2009/10:170, s.156). 

sammanfattning
Fritidsbebyggelse har framstått som ett problemområde för den fysiska planering-
en från och med tillsättningen av 1962 års fritidsutredning. Med hjälp av översikt-
lig planering skulle framförallt kommunerna lösa ett ökat behov av fritidsbebyg-
gelse. 1962 års fritidsutredning använde konsekvent begreppet fritidshus, vilket på 
så sätt kom att bli det dominerande begreppet för en icke-permanent bostad inom 
den statliga utredningssfären. 

Fritidsboendekommittén tillsatt år 1978, försökte att definiera och särskilja bostä-
der, i syfte att underlätta för kommunernas planering av dubbel bosättning. Det 
grundläggande problemet som kommittén visade på, var att det fanns två helt oli-
ka principer utifrån vilka ett fritidshus definierades. Den ena principen användes 
inom planering och byggande och utgick från materiella förhållanden. Den andra 
principen utgick från fastighetsägarens egna uppgifter till skattemyndigheterna. 
En komplex bild framträdde angående hur fritidsbostäder användes i praktiken. 
Fritidsboendekommittén konstaterade alltså att det inte gick att dra någon tydlig 
gräns mellan fritids- och permanentbebyggelse, en uppfattning som kom att delas 
av PBL-kommittén år 2005.

När plan- och bygglagen år 1987 specificerade vad som skulle avses med fritids-
hus, så utgick bedömningen ifrån, vilket byggnadsändamål som hade uppgivits 
vid lovprövningen. Om det inte gick att fastställa, skulle det faktiska ändamålet 
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avgöra. Den tidigare noterade komplexiteten i praktisk användning av fritidsbo-
städer, vilken fritidsboendekommittén hade beskrivit, kom inte till uttryck i för-
arbetena till plan- och bygglagen. Ett antal regeringsbeslut bekräftade senare att 
det var det ursprungliga bygglovet, och inte den faktiska användningen som skulle 
vara utgångspunkt vid bedömningen.

Angående utformningen av fritidshus i förhållande till permanenta bostäder, 
införde lagstiftarna i plan- och bygglagen förutom begreppet ”fritidshus” även be-
greppet ”enklare fritidshus” utan några närmare definitioner. Kommunerna skulle 
själva bedöma vad som skulle avses med begreppen. I naturresurslagen, och senare 
i miljöbalken, infördes analogt begreppen ”fritidsbebyggelse” respektive ”enkla 
fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna” utan närmare preciseringar. 

Under 1960-talet varierade fritidshusens standard kraftigt, men i praktiken pågick 
en kontinuerlig och omfattande standardhöjning, vilket även undersökningarna på 
1980-talet bekräftade. Bidragande orsaker var enligt utredarna, att användningen 
av fritidshus kunde utsträckas över året genom längre ledighet och ett ökat bilin-
nehav. Fritidshusmarknaden erbjöd bekväma lösningar, men även statliga riktlin-
jer understödde längre vistelser genom ökade tekniska krav. Fritidsboendet som 
sådant ifrågasattes inte, men 1980-talets utredare bedömde att det fanns ett behov 
av enklare och billigare fritidshus. 

Motiven var samhällskrav på hushållning med resurser, men även privatekono-
miska överväganden fanns med i bilden. Genom att betrakta fritidshuset som ett 
komplement till den ordinarie bostaden ansåg fritidsboendekommittén att lägre 
krav skulle kunna ställas. Synsättet återkom i förarbetena till plan- och bygglagen 
och den legala konstruktionen bekräftade en sådan uppfattning.

1947 års byggnadslagstiftning utgick från att kommunerna skulle reglera tätbebyg-
gelse genom planläggning, efter inledande översiktliga planeringsöverväganden. 
Kriterier för tätbebyggelse var behovet av gemensamma anordningar. I de fall 
fritidsbebyggelsen inte krävde några gemensamma anordningar betraktades den 
som glesbebyggelse och förblev oreglerad. Gränsdragningen visade sig var svår att 
upprätthålla i praktiken. Genom en lagändring vidgades tätbebyggelsebegreppet, 
vilket på sikt kom att urholka begreppet. En snabb tillväxt av fritidsbebyggelse, 
och avsaknad av översiktliga planbedömningar i praktiken, försvårade kommu-
nala ställningstaganden. 

För den fysiska riksplaneringen under 1970-talet kom fritidsbebyggelsen att framstå 
som en tydlig markkonkurrent i förhållande till andra intressen. Sorteringen mellan 
fritids- och permanentbostäder var dock en kommunal angelägenhet. Genom res-
triktioner i form av riktlinjer och senare lagreglering, införde staten begränsningar 
för exploatering av fritidsbebyggelse inom vissa områden. Restriktionerna var 
däremot inte avsedda att förhindra utvecklingen av permanent bebyggelse. 

Plan- och bygglagen kom inte att innehålla några regler för hur bostäder fick 
användas. Orsaken skulle kunna härledas till det privata markägandets starka 
ställning i förhållande till samhällets kontrollbehov. Istället lanserades områdesbe-
stämmelser som ett medel för att begränsa fritidshusets yta, i avsikt att förhindra 
omvandling från fritidshus till permanenta bostäder. Under 2000-talets översyn 
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av plan- och bygglagen, ifrågasattes områdesbestämmelserna, men flera kom-
muner ville ändå behålla möjligheten att använda regleringsformen. När den nya 
plan- och bygglagen trädde i kraft år 2010 fanns regleringsmöjligheten kvar och 
motiverades av att ett felaktigt användande inte var någon grund för ett avskaf-
fande. Problematiken med omvandling av permanentbostäder till fritidshus har 
inte fått någon lösning inom systemet trots vissa försök. 
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Ur en hyvels minnen

Inunder tingens yta

gömmer sig inget annat

än tingens yta.

Så länge som något

av tinget finns kvar

är det yta. Inget annat.

(Gustafsson, 2010:22)
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6 slUtDIskUssIOn Och slUtsAts

I avhandlingens inledning har jag ifrågasatt dagens kategoriindelning av bostä-
der i fritidshus och permanentbostäder. Jag har också föreslagit en granskning av 
vilka föreställningar en sådan kategorisering utgår ifrån, för att vi ska kunna förstå 
varför dubbel bosättning är ett planeringsdilemma. I de analyser jag sedan har 
genomfört har jag visat på mångfalden av uttryck, genom vilka dubbel bosättning 
framträder på. Beroende på i vilken kontext dubbel bosättning framställs formas 
föreställningar, vilka ibland är kongruenta och ibland inkongruenta. Utifrån min 
förförståelse har jag vidtagit vissa mått och steg, för att främmandegöra det väl-
bekanta genom materialurval och analysredskap. Jag är medveten om att det kan 
finnas alternativa möjligheter att förhålla sig till urval och framställning. Det här 
är mitt bidrag och min version.   

Med Lefebvres rumsliga triad som sökarljus, har jag blivit uppmärksammad på 
hur aktörer agerar utifrån olika rumsuppfattningar. Vardagslivets upplevelser får 
mening genom att gestaltas i representationernas rum. Den rumsliga praktiken, männis-
kors vardagliga användning av rummet, innebär en dynamisk uppfattning av 
rummet utifrån pågående sociala processer. Rumsliga representationer i form av lag-
stiftarens intentioner, utgår istället från en absolut rumsuppfattning i sina försök 
att fixera och kontrollera den föränderliga sociala praktiken. I en ständigt pågå-
ende process skapas och omskapas rummet utifrån de olika aktörernas perspektiv, 
där skilda uppfattningar av rummet leder till spänningar och maktförskjutningar.          

Hur människor använder sina bostäder i den rumsliga praktiken, står för en skiftande 
och mångfacetterad process över tiden. Om vi ska förstå dubbel bosättning och 
fenomenet ”fritidshus” samt dess synonymer, räcker det inte att enbart utgå från 
förhållanden, knutna till rekreation och konsumtion. I ett historiskt perspektiv 
kan bibostäder vara relaterade till produktion och/eller konsumtion. Över tiden 
har en del av dessa företeelser transformerats, från mer eller mindre tillfälliga 
bostäder på en produktionsplats, till objekt för konsumtion. Andra byggnader har 
ursprungligen uppförts i syfte att vara icke-permanenta bostäder, för att fortsätta 
vara det eller för att övergå till helårsboende. Föreställningen om vad dubbel bo-
sättning innebär i en historisk kontext skulle kunna beskrivas utifrån enkelhet, be-
kvämlighet, produktion och konsumtion. Det finns dock ingen självklar koppling 
mellan produktion och enkelhet, mellan konsumtion och bekvämlighet. Beroende 
på syfte och användare har bibostäderna utformats som enkla och funktionella 
byggnader eller påkostade och bekväma. Över tiden har i vissa fall en byggnads-
typ som tidigare stått för enkel funktionalitet, kommit att genomgå en förändring 
mot ökad bekvämlighet.  

Representationernas rum står för meningsskapande i det levda rummet. Ronny Am-
björnsson har beskrivit sportstugan som ett manligt projekt inom en vardagskul-
tur, där livets goda bestod av att skapa något bestående med sina händer utifrån 
en identitet som hantverksskicklig husbyggare. Hans pappa tillbringade semestern, 
från början en vecka – senare två, med att bygga från morgon till kväll: ”Beboeligt 
var det redan efter några somrar men färdigt tycks det aldrig bli”(Ambjörnsson, 
1996:65). Efter fullbordat dagsverke hade männen i grannskapet tid att vila och 
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att kommentera varandras insatser. Mot denna linjära arbetsprocess med ett stort 
mål, ställer han sin mammas sysslor. Hennes sportstugeliv beskriver han som 
en ständig verksamhet utan vila, där själva arbetsprocessen rörde sig i cirklar, 
inskrivna i varandra och där målet inte var ett, utan många små. Den mentalitet 
som sportstugan framkallar i Ambjörnssons minnesbilder, står för strävsamhet och 
ständig verksamhet. 

När arkitekten Anders Tengbom på 1950-talet beskrev sitt sommarhus på Ingarö 
var det också fråga om ett långsiktigt projekt. Men i det här fallet var det inte 
själva det praktiska byggandet som tog tid: ”Det tog femton år att finna ut var och 
hur vi ville ha vårt hus, men sen tog det bara några månader att rita och bygga 
det” (Tengbom, 1957:260). För ”mor i huset” reducerades sysslorna genom funk-
tionella lösningar inspirerade av båtliv. De främsta kvaliteterna beskrev Tengbom 
som närhet till naturen, friden och tystnaden. Exemplen visar att fritidsboendet i 
sig, inte står för något entydigt sätt att tillägna sig rummet. I familjen Ambjörns-
sons fall förefaller ”görandet” som det väsentliga i vistelsen, medan det för famil-
jen Tengbom snarare verkar ha handlat om ”varandet”. 

Under 1960-talet framstod fritidshuset alltmer som en konsumtionsvara och en in-
grediens i ett allmänt välstånd. Drömmen om det mest privata, bostaden, expone-
rades i annonsvärlden som en vara bland andra. Fritidshusannonserna kan sägas 
spegla allmänt förekommande uppfattningar i samhället om vad boende innebär. 
Men de berättelser som husfabrikanternas annonser stod för kan uppfattas som 
mer än speglingar av rådande föreställningar. De kan också ses som produkter 
konstruerade i ett temporalt och spatialt rum, ett rum där reklamen ingår som en 
del av samhällets ideologiproduktion. Ideologi och kunskap är ingredienserna i det 
begreppsliggörande av rummet, som Lefebvre benämner rumsliga representationer. 

I de rumsliga representationerna ingår lagstiftning och planeringsåtgärder, vilka skulle 
kunna beskrivas som redskap för att strukturera och begreppsliggöra rummet. 
Konstruktionen sker på en diskursiv nivå. Experter av olika slag konstruerar 
och producerar intellektuella förenklingar och abstraktioner av rummet, vilka är 
avsedda att påverka projekt inbäddade i ett rumsligt sammanhang eller i en fysisk 
struktur.  Fysisk planering skulle förenklat kunna uppfattas som samhällsinitiativ 
till sådana rumsliga planerings- respektive regleringsåtgärder. Alternativet skulle 
kunna vara ideologiska ställningstaganden om samhällsbyggnad utan samhälls-
styrning. Fysisk planering skulle också kunna beskrivas som en process, där 
rummets ordnande sker genom att principer för struktur, gestaltning och funktion 
konkretiseras genom utkast och förslag. Politiska beslut om regleringar av olika 
slag, fastställer förhållandet mellan ingående parter, i form av legala styrningar. 
För att möjliggöra analyser av denna abstrakta rumsliga dimension, har jag gjort 
en operationalisering, via diskursanalys inspirerad av Laclau & Mouffe.    

I fritidsutredningarna under 1960- och 80-talen går det att identifiera ett motsats-
förhållande mellan enkelhet och komfort. För 1960-talets fritidsutredning före-
faller det ha varit frågan om ett led i en allmän välståndsökning, när människor 
uttryckte önskemål om höjd standard i fritidshusen. Både de som redan hade ett 
fritidshus och de som hade önskemål om att skaffa ett ville ha det bekvämt enligt 
undersökningarna. I utredningens direktiv framstod det som en angelägen kom-
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munal uppgift, att på ett rationellt sätt svara upp mot behoven genom översiktlig 
planering. Synen på fritidshusboendet skulle kunna uppfattas som något självklart 
och något av en rättvisefråga. Det kan tolkas som att vardagslivets erfarenheter, 
reklamens budskap och planeringssfären till viss del kom att överlappa varandra 
och närma sig synen på fritidshuset som sekundär bostad.    

I början av 1970-talet kom fritidsbebyggelse alltmer att framstå, som en viktig 
markkonkurrent och en betydelsefull fråga för den fysiska riksplaneringen. Den 
snabba utvecklingen av fritidsbebyggelse gav upphov till konflikter och privatise-
ring, något som måste begränsas för samhällets/kollektivets bästa. På den centrala 
planeringsnivån tycks en omdefiniering av problematiken alltså ha ägt rum. Fri-
tidshusets roll förändrades från en instrumentell fråga att lösa lokalt, till ett proble-
matiskt hinder för samhällsutvecklingen på nationell nivå. Det förefaller dock ha 
funnits en ambivalent hållning. Människor uppskattade ett eget fritidshus, bland 
annat den tidigare genomförda fritidsutredningen visade detta. Det verkade också 
krävas stora samhällsförändringar för att ändra på en sådan utbredd inställning. 
Samtidigt uttrycktes en övergripande politisk uppfattning, där hushållning med 
resurser var ett ledande tema och något av ett politiskt mantra. Mot detta mantra 
ställdes ett annat, fastighetsägarens rätt att själv bestämma över sin egendom. 
Trots riksdagsbeslut om restriktivitet fortsatte utbyggnaden av fritidsbebyggelse 
under den inledande perioden av arbetet med fysisk riksplanering. Efter drygt ett 
decennium med vägledande riktlinjer kodifierades dessa i naturresurslagen. När 
denna del av lagstiftningen överfördes till miljöbalken ytterligare ett decennium 
senare år 1999, saknade förarbetena någon ytterligare kontextualisering av fritids-
husproblematiken.  
    
Förskjutningen i synen på fritidsbebyggelsens samhällsroll, kan exemplifieras 
genom följande beskrivningar av tillgången till fritidsboende. 1962 års fritidsutred-
ning framhöll att en allmänt höjd levnadsstandard bidrog till ett ökat intresse för 
fritidsboende och att ”även lägre inkomsttagare i betydande utsträckning skaffat 
sig fritidsbostad ” även om hushåll med högre inkomst i större utsträckning ägde 
fritidshus (SOU 1964:47, s.127). Tillgången till fritidshus beskrevs i termer som 
”vart åttonde hushåll i landet har ett fritidshus” (1964:47, s.93). Den proposition 
som låg till grund för den fysiska riksplaneringen framhöll däremot att ”tillgängliga 
undersökningar visar att endast omkring 15 % av alla hushåll äger fritidshus”, och 
att ”innehavet av fritidshus har ett starkt samband med hushållsinkomsten (prop. 
1972:111, bilaga 2, s.23). Utredningarna var eniga om att flest fritidshusägare 
fanns i tätorter. Fritidshusvistelsen hade däremot omdefinierats från något för alla 
att sträva mot, till att stå för något exklusivt som bara var tillgängligt för ett fåtal.

Spänningarna mellan uppfattningen att ett fritidshus gav människor unika möjlig-
heter till självförverkligande som individer, och kollektivets fördelnings- och rättvi-
seaspekter blev tydliga under 1980-talet. Lanseringen av begreppet ”enkla fritids-
hus” kan tolkas som att föreställningen om tillgång till fritidshus som en fråga om 
social rättvisa fanns kvar – inte minst som en folkhälsofråga. Fritidsboendet skulle 
inte uppfattas som någon avgränsad samhällssektor, det hade betydelse för män-
niskors välbefinnande. Den som inte hade råd med ett välutrustat fritidshus skulle 
ändå kunna beredas möjligheten till en sådan vistelse genom enklare lösningar. 
Sådana lösningar var också i linje med föreställningar om resurssparande för både 
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individ och samhälle. Fritidshuset skulle kunna beskrivas som ett komplement och 
motsvarar en föreställning om fritidshuset som den Andra bostaden. 

1980-talets fritidsboendekommitté tycks ha haft svårt att skilja på begreppen 
fritidshus och permanenthus. Försöken att precisera verkade öka mångtydigheten. 
Fritidsboendekommittén urskilde en familjebostad med obegränsad användning, 
och mera tillfälliga bostäder med varierande grad av utrustning och användning. 
En stor andel av fritidshusen bedömdes vara anpassade till användning året runt. 
Men om fritidshuset kunde ses som ett komplement krävdes inte samma funktio-
nella utrustning som i den ordinarie bostaden. Denna hållning, som hade stöd i 
den gällande byggnadsstadgan, kom att bekräftas av plan- och bygglagstiftningen 
några år senare. Det var dock inte fråga om någon helt entydig bild, eftersom det 
parallellt i praktiken pågick utbyggnad av fritidsbebyggelse i enlighet med 1960-ta-
lets syn på en bekväm fritidsbostad. 

Den fysiska riksplaneringen, naturresurslagen och miljöbalken uttryckte restriktio-
ner i förhållande till fritidsbebyggelse. Plan- och bygglagen föreföll år 1987 att stå 
för en mer ambivalent inställning. Å ena sidan synliggjorde plan- och bygglagen 
ett motstånd mot att styra hur bostäder skulle användas, i linje med fastighetsäga-
rens bestämmanderätt över sin egendom. Å andra sidan synliggjorde samma lag, 
genom den legala konstruktionen i förhållande till naturresurslagen, samhällsam-
bitionerna att resurshushålla. Förutsättningarna för ett utbrett boende i kategorin 
fritidsbostäder skulle begränsas. 

Under 2000-talets första decennium kom PBL-utredningarna inledningsvis att 
behandla frågan om fritidshus som något som inte kunde lösas inom PBL:s ramar. 
Trots detta valde regeringen i ett första förslag till ny plan- och bygglag att en 
definition av fritidshus skulle införas direkt i lagtexten, vilket remissinstanserna 
avvisade. Den lösning som regeringen då valde i propositionen, var att konstatera 
att frågan skulle behöva utredas på nytt i framtiden.     

I tillämpningen tycks det i dag inte finnas någon entydig bild av hur landets kust-
kommuner ser på fritidsbebyggelsens vara eller icke-vara, varken i förhållande till 
hur begreppet ska definieras eller hanteras inför framtiden. För några kommuner 
tycks dubbel bosättning inte tillhöra de strategiska frågorna. I andra fall förefal-
ler frågeställningen vara central för kommunens framtid. Synen på utvecklingen 
i kustområdena varierar från en uttalad restriktiv hållning till förslag på ökad 
exploatering. Uppfattningarna går isär om möjligheterna att styra med planering. 
De flesta kommuner tycks acceptera den legala konstruktionen i stort, men vissa 
kommuner ifrågasätter planeringsverktygens meningsfullhet och räckvidd. En del 
kommuner uttrycker tvivel om användningen av begreppet fritidshus överhuvud-
taget är relevant. 

hur skapar olika aktörer mening? 
I kapitlet Dubbel bosättning över tiden har jag fört ett resonemang om hur, de teore-
tiska förhållandena mellan bostäder skulle kunna uttryckas, med utgångspunkt 
i deras användning som huvudbostad eller bibostad. Bibostaden skulle kunna 
beskrivas som ett komplement till den ordinarie bostaden och stå för något annat, 
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vara den Andra bostaden. Bibostaden skulle också kunna vara en av minst två bostä-
der, alltså sekundär, tertiär och så vidare, utan annan rangordning än att en bostad 
används mer frekvent än de(n) andra. Under en tidig industriell period fanns till-
gång till huvudbostad och bibostad av olika typer beroende på samhällsställning. 
Till enkla bibostäder kunde sjöbod och kolonistuga räknas, medan lantstället och 
sommarvillan var mer bekvämt utformade. Torpet kunde fortfarande beskrivas 
som en enkel huvudbostad. En urban lägenhet innebar i regel en huvudbostad. 
Förhållandena skulle schematiskt kunna illustreras på följande sätt:

enkel bekväm

bostad

bibostad huvudbostad

Den Andra

enkel bekväm

den endamultipel

sekundär osv. primär

a b c d e x f y

primär

a. sjöbod, skjul, koja   
b. kolonistuga   
c. lantställe  
d. sommarvilla   
e. torp på landet  
 f. stadslägenhet 

Figur 2

x och y motsvarar andra bostadstyper som 
till exempel hyreskasernen och stadsvillan, 
vilka inte ingår i analysen.  
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Under en högindustriell period utökades den enkla bibostaden med sportstugan. 
Den bekväma bibostaden kompletterades senare med det villaliknande fritids-
huset. Torpet övergick från att vara en enkel primärbostad till att bli en enkel 
bibostad. Det skulle kunna illustreras så här:

Under en senindustriell period flyttades positionerna om mellan den Andra och 
den sekundära bostaden. Mellan huvudbostad och sekundär bostad skedde en 
överflyttning, genom att stadslägenheten också fick position av sekundär bostad. 
Vissa bibostäder kom i praktiken att uppträda såväl i en enkel form som i en 
bekväm form. Det betydde till exempel att det kom att finnas enkla sjöbodar, 
kolonistugor och sportstugor, samtidigt som dessa arketyper i vissa fall kom att 
förändras på ett sådant sätt, att de kom att bli liktydiga med en bekväm bostad, 
ibland utbytbar med den ordinarie bostaden. Även enkla torpställen kunde genom 
ombyggnad och standardhöjning komma att växla till en position som sekundär 
bostad. Förhållandena skulle kunna åskådliggöras så här:

a. sjöbod
b. kolonistuga
c. lantställe
d. sommarvilla
e. torp 
f. stadslägenhet 
g. sportstuga
h. fritidshus

x och y motsvarar andra bostadstyper 
som till exempel egnahem och stadsvil-
lan, vilka inte ingår i analysen.

enkel bekväm

bostad

bibostad huvudbostad

Den Andra

enkel bekväm

den endamultipel

sekundär osv. primär

a g c he x f y

primär

b d

Figur 3
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Det jag har velat visa med denna typologiska genomgång är förhållandet, att i 
det materiella rummet har bostäders positioner över tiden förändrats och utökats, 
vilket påverkar hur vi i vardagslivet uppfattar relationer mellan bostadsformer. 
Effekten har också blivit, att det vi menar i dagligt tal med ett fritidshus, är högst 
varierande. Men det är inte bara begreppet som sådant, som har visat sig vara 
mångtydigt. Själva vistelsen i en annan bostad än den ordinarie framstår också 
som alltmer mångfacetterad. En urban lägenhet kan vara ett deltidsboende och 
folkbokföringsadressen en annan. Ett avlägset beläget fritidshus kan i extremfall 
fungera som en bostad, där människor vill tillbringa sin sista tid i livet. Det är nu-
mera möjligt genom palliativa vårdinsatser från hemtjänsten. Sådana exempel på 
användningssätt, kan tyckas vara långt från synen på fritidshuset som en heteroto-
pisk plats, i linje med modernismens funktionsuppdelning av arbete och fritid. 

Fritidshusfabrikanterna framhöll från 1960-talet och framåt några nyckelbegrepp 
för det moderna livet i fritidshusen – det skulle vara bekvämt och det skulle levas 
i gemenskap med nära och kära. Till skillnad mot den charmiga men obekväma 
torpartillvaron, där tiden gick åt till vardagliga sysslor, gav det moderna fritidshu-
set tillfälle till ”fri” tid både för socialt umgänge och vila från rutinerna. I början 
av 1960-talet framstod fritidshuset i annonserna 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. I annonsmaterialet går det att över tiden urskilja 
hur bekvämlighet kom att få en alltmer framträdande roll i diskursen. 

a. sjöbod
b. kolonistuga
c. lantställe
d. sommarvilla
e. torp
f. stadslägenhet 
g. sportstuga
h. fritidshus

x och y motsvarar andra bostadstyper, 
vilka inte ingår i analysen.

g

enkel bekväm

bostad

bibostad huvudbostad

Den Andra

enkel bekväm

den endamultipel

sekundär osv. primär

a g c he x f y

primär

b da b fe

Figur 4
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Fritidshusannonsernas berättelse om valfrihet visade på att alternativa lösningar 
var möjliga trots massproduktion. Bekvämligheten kunde då kopplas till såväl 
rationalitet i ekonomiska termer, som till presumtiva arbetsinsatser i förhållande 
till husköp och användning. Berättelsen om dubbel bosättning skulle kunna tolkas 
som ett annat liv i kontrast till det vardagliga livet, för att efterhand framstå som 
svårt att urskilja från det permanenta boendet. Berättelsen om det goda livet för-
utsatte en högre och högre materiell standard, vilken kulminerade kring år 1980. 
Berättelsen om familjegemenskap utgick från kärnfamiljen som ideal och foton på 
”verkliga” personer förekom för att skapa identifieringsmöjligheter för presumtiva 
köpare. Berättelsen om det moderna livet innehöll ingredienser som snabbhet, 
rationalitet och modernitet. 

Dagens mäklarannonser återanvänder och laddar om betydelser i de arketyper 
som har utvecklats över tiden. Till synes oförenliga begrepp som till exempel 
”arkitektritad” och ”sjöbod” kan på detta sätt tillföra ny mening och transformera 
etablerade föreställningar. Sjöboden som begrepp tycks vara det tydligaste exem-
plet på en betydelseförskjutning. Namnet på företeelsen och våra föreställningar 
av vad det innebär, har blivit mångtydigt och nostalgiskt laddat. Beroende på 
kontexten sker betydelseskiften, där innehåll och begrepp fjärmas från varandra. 
Till exempel kan ”sjöboden” vara synonymt med ett radhus inom detaljplanelagt 
område. Enbart själva lokaliseringen har då något gemensamt med ursprunglig 
företeelse. I andra fall hävdar planeringsfären, med stöd i rättssystemet, att beteck-
ning och föreställningen om ändamål ska vara entydigt. En sjöbod ska då i vissa 
fall tolkas som ett enkelt förråd, även om ägaren inte är yrkesfiskare. 

I förarbetena till den nya byggnadslagstiftningen år 1947 framställdes förhållan-
dena som relativt okomplicerade. ”Sportstugebebyggelse” förefaller ha varit något 
annat än fast bosättning, både till funktion och till användningssätt. Denna typ av 
bebyggelse tycks motsvara den Andra bostaden, vilken står för något annat än den 
ordinarie bostaden. Att det sedan i ”verkligheten” hade kommit att bli ett töjbart 
begrepp flera år tidigare syntes inte i 1940-talets förarbeten. 

När förutsättningarna i samhället därefter förändrades under 1960-talet genom 
längre semester, massbilism och minskning av inkomstskillnader utvecklades också 
alltfler fritidsbostäder mot ökad bekvämlighet. Fritidsbostaden började alltmer 
likna huvudbostaden och bli utbytbar mot denna. 

För att möjliggöra rationella och effektiva lösningar lät 1962 års fritidshusutred-
ning utreda hur fritidshusområden skulle kunna byggas i tätare strukturer. Fritids-
husets 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. Istället skulle funktionsstudierna kunna tolkas 
som en form av konsumentupplysning och allmän inspiration, i fråga om hur en 
komplett familjebostad för fritiden kunde se ut. Det skulle kunna beskrivas som en 
föreställning om fritidshuset som en sekundär bostad, i det närmaste utbytbar mot 
den ordinarie bostaden. 
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Parallellt pågick en omfattande omvandling av primärbostäder genom av riksda-
gen beslutade bostadspolitiska åtgärder. Följden blev en allmän standardhöjning 
inom bostadsbeståndet, vilken var möjlig genom omfattande rivning, nybyggnad 
och ombyggnad. 

Det som hände under 1900-talets senare hälft skulle kunna beskrivas som att 
fritidshusägare å ena sidan marginaliserade den enkla bibostaden på grund av ut-
veckling av livsstilar med flytande gränser mellan bostadsformer. De bostäder som 
i en historisk kontext hade haft en enkel utformning tenderade att ”uppgraderas” 
till bekväma bostäder oavsett ursprung. Även 1962 års fritidsutredning uttryckte 
en liknande uppfattning. Å andra sidan strävade samhället efter att marginalisera 
den enkla huvudbostaden genom bostadspolitiska åtgärder. Förhållandena skulle 
kunna illustreras på följande sätt:

teckenförklaring
 = marginaliserade företeelser
 = dominerande företeelser

enkel bekväm

bostad

bibostad huvudbostad

Den Andra

enkel bekväm

den endamultipel

sekundär osv. primär primär

fritidshusets funktionssamband

Figur 5
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Fritidsboendet utreddes även under 1980-talet, och betraktades liksom på 1960-
talet som en icke-ifrågasatt del av den svenska livsstilen och inte utbytbart mot 
andra tillfälliga bostadsformer. Fritidsboendet kunde uppfattas som en frizon i 
positiv bemärkelse. Människor kunde där få utlopp för den kreativitet som arbets-
livet och bostadsområdet inte gav. Fritidsbebyggelsen stod samtidigt för en frizon 
i negativ bemärkelse. Den var spontan, vildvuxen och oordnad i motsats till sam-
hällets krav på planmässighet, metodik, systematik, organisering och genomtänkta 
åtgärder. Risken fanns också att fritidshusvistelsen kunde påverka livet negativt i 
det ordinarie bostadsområdet. Fritidsutredningen befarade dels att det skulle vara 
svårare att upprätthålla service inom det senare området och dels att de boendes 
engagemang flyttades över till fritidshuset till nackdel för utvecklingen av den ordi-
narie bostadsmiljön (SOU 1982:23, 43).

Inom lagstiftningen pågick, som en uppföljning av den fysiska riksplaneringen, 
en legal konstruktion av rummet, där särskilda regler så småningom infördes som 
begränsade fritidshusets funktion och standard. Som en effekt av vad som pågick 
inom denna sfär, marginaliserade lagstiftningen den bekväma sekundära bibosta-
den, i de fall den var liktydig med fritidshuset. Den legala konstruktionen strävade 
alltså efter att skilja ut och polarisera huvudbostad respektive komplementbostad. 
Förhållandena skulle kunna illustreras så här:

teckenförklaring
 = marginaliserade företeelser
 = dominerande företeelser  

hur skapar aktörerna förutsättningar 
för tolkningsföreträde? 

Genom dessa processer påverkades synen på huvudbostad och bibostad, men i 
olika riktningar. Lagstiftningen angav för fritidshuset ett lägsta krav, för att den 
överhuvudtaget skulle kunna räknas som bostad. Fastighetsägaren kunde sedan 

enkel bekväm

bostad

bibostad huvudbostad

Den Andra

enkel bekväm

den endamultipel

sekundär osv. primär primär

Figur 6
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själv fastställa en standardnivå utöver denna basnivå. Samhällets reglering av 
infrastruktur och bostadsyta hade syftet att begränsa användningen. Fritidshuset 
fortsatte att vara liktydigt med den Andra bostaden även i 1980-talets lagstiftning. 
I undersökningen av nutida översiktsplanering visade det sig att tillämpningen 
i stort sett verkar följa denna logik. Tillståndet skulle kunna beskrivas som en 
ambition att upprätthålla en åtskillnad mellan huvudbostad och bibostad, alltså 
permanentbostad och fritidshus, genom att göra dem så olika som möjligt. 

Med den teoretiska begreppsapparat som Laclau & Mouffe använder skulle det 
kunna beskrivas som strävan efter att upprätthålla en ekvivalenslogik. Det innebär 
att två poler etableras, i det här fallet huvudbostad respektive komplementbostad från 
och med byggnadslagstiftningen år 1947. Dessa båda poler skulle enligt den legala 
konstruktionen hållas åtskilda genom att den ena, huvudbostaden, definierades 
utifrån att vara en fullvärdig bostad med vissa krav på bostadsstandard, infrastruk-
tur, service och så vidare. En ”annanhet” etablerades samtidigt, vilken innebar 
att komplementbostaden inte framställdes som utbytbar med huvudbostaden. 
Fritidshuset blev med detta synsätt inte liktydigt med en sekundär bostad, den 
skulle förbli något annat.  

Vissa av de utredningsarbeten, vilka föregick 1980-talets lagstiftning, synliggjorde 
dock förhållanden som kan tolkas som att polariseringen ifrågasattes. Fritidshus-
begreppet visade sig inte vara entydigt.  I själva verket tycks försöken att precisera 
begreppet ha ökat mångtydigheten. Begreppsapparaten i fritidsboendeutred-
ningen syftade till att identifiera användningssättet ”endast för fritidsändamål” 
och bidrog till mångtydigheten genom att ange varianter som endast sommarbruk, 
sommarbruk och i övrigt endast kortvarigt bruk, kortvarigt bruk oberoende av årstid. Fritidshuset 
som fenomen identifierades alltså på ett flertal sätt, det framstod som något av en 
kameleont. Situationen skulle också kunna beskrivas som, att fritidshus framstod 
som ett mångtydigt tecken inom en bostadsdiskurs. 

För att upprätthålla polariseringen mellan huvudbostad och komplementbostad 
krävdes då, att det som inte passade in skulle försvinna eller inte få någon bety-
delse. Laclau & Mouffe använder termen hegemonisk intervention för att beteckna en 
kraft, som inom en diskurs strävar efter att reducera betydelsen hos tecken. Samti-
digt strävar kraften efter att ignorera och förpassa det som stör inom diskursen till 
en marginaliserad position, det så kallade diskursiva fältet. Det som skulle kunna 
beskrivas som ett diskursivt hot i bostadsdiskursen är, att gränsen suddas ut mellan 
vad begreppen huvudbostad och bibostad representerar. 

Föreställningen om resurshushållning med naturresurser, vilken etablerades i sam-
band med den fysiska riksplaneringen, skulle kunna uppfattas som en hegemonisk 
intervention, vilken strävade efter, att reducera mångtydigheten och att skapa enty-
dighet kring tecknet fritidshus, och att ignorera och förpassa den sekundära fritids-
bostaden till det diskursiva fältet. Lagstiftningens utformning i form av styrning skulle 
kunna beskrivas som en strävan efter att upprätthålla en skillnad för att möjliggöra en 
reglering av huvudbostaden och en annan reglering av komplementbostaden:
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Uppdelningen kan uppfattas som logisk i förhållande till hushållningskraven, vilka 
uttrycks i miljöbalkens restriktiva syn på fritidshus och extensiva syn på perma-
nentbebyggelse. Plan- och bygglagens övergripande syn på att det är oberättigat 
att reglera användningen av bostäder, motverkas delvis av de lägre krav som sam-
tidigt ställs på fritidshus. Genom lägre ställda krav möjliggörs alltså formellt att 
fritidshuset kan sorteras ut, och sorteringen avser att medverka till att upprätthålla 
den gränsdragning som miljöbalken förutsätter. Synen på bebyggelseutvecklingen 
har i miljöbalkens 4:e kapitel konstruerats som en dikotomi, vilket jag tidigare har 
beskrivit. Utvecklingen av befintliga tätorter med där ingående permanentbostä-
der ska inte förhindras, medan fritidsbebyggelse bara får ske som kompletteringar. 
När en sådan gräns inte kan upprätthållas innebär det en urholkning av miljöbal-
kens förutsättningar att ”gasa och bromsa” bebyggelsetyper. 

Lagstiftningen och planeringspraktiken strävar alltså efter att upprätthålla de två 
polerna huvudbostad och fritidsbostad, genom olika typer av reglering och detta 
bekräftas av rättstillämpningen. Vägledande domar kan uppfattas som, strävan 
efter att upprätthålla en nedre gräns för vad som utmärker ett fritidshus i förhål-
lande till ekonomibyggnader, och en övre gräns i förhållande till ordinarie bostä-
der. Tillståndet kan illustreras på följande sätt:

teckenförklaring
 = Reglering som innebär lägre standardkrav på bostäder
 = Reglering som innebär ”normalkrav” på bostäder
 = Marginaliserad bostadstyp
 = Dominerande bostadstyp  
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När propositionen till en enklare plan- och bygglag efter remisshanteringen 
år 2010 tog tillbaka förslaget på en definition av fritidshusbegreppet, var det 
med hänvisning till att det kunde inrymma ”en vid skala av bostäder där stan-
dard, lokalisering och tillgång till teknisk och social service varierar kraftigt” 
(prop.2009/10:170, s.156). Det skulle kunna tolkas som att remissinstanserna 
synliggjorde att bibostaden både kan bestå av ett enkelt fritidshus och av en be-
kväm sekundär bostad. Enligt propositionen riskerade den föreslagna definitionen 
att: ”öppna för att byggnader som i praktiken redan från början är avsedda att 
användas som permanentbostäder får byggas med fritidshusstandard” (prop. 
2009/10:170, s.156). Detta uttalande kan ses som en bekräftelse på föreställningen 
av fritidshuset, som något annat, alltså en icke-fullvärdig bostad. I de undersökta 
kustkommunernas översiktsplaner förekommer dock inga beskrivningar av något 
sådant befarat problem. Istället har vissa kommuner beskrivit att nya bostäder 
avsedda för permanent bruk, direkt kan övergå till fritidshusbeståndet utan att 
kommunerna legalt kan förhindra en sådan utveckling. Dessa kommuner har 
alltså framställt gränsen mellan fritidsbostäder och permanentbostäder som fiktiv 
och okontrollerbar.     

Några kustkommuner i norra Bohuslän hänvisar i sina översiktsplaner till rappor-
ten ”Boende helår/delår”, vilken efterlyser en lagändring av plan- och bygglagen 
för att möjliggöra en separering av begreppen i detaljplan. Avsikten är att kunna 
styra mot ökat helårsboende och förhindra att permanenthus övergår till fritids-
boende. De aktuella kommunernas översiktsplaner synliggör dock den definitions-
problematik som fritidsboendekommittén tampades med under 1980-talet, vilken 
skulle kunna leda till att kontrollfunktionerna blir ett dilemma i sig. 

Lagstiftningens ambitioner att upprätthålla en polarisering mellan bostadsfor-
merna innebär inte något stabilt tillstånd. Den uppdelning som utgår från de två 
begreppen fritidshus och permanenthus i figuren ovanför, har blivit ifrågasatt 
genom uttalanden i utredningar, förarbeten och planeringspraxis, vilket avhand-
lingen tidigare har visat. 

Ett alternativt förhållningssätt har vuxit fram genom att vissa av den fysiska 
planeringens aktörer utgår från att synen på en enkel fritidsbostad är överspelad 
i förhållande till hur människors livsformer ser ut idag. Detta får följder även för 
hur rummet konstrueras inom planeringspraktiken. En uppfattning som synlig-
görs är, att det inte är utformningen som sådan som avgör om människor bosätter 
sig i fritidshuset eller inte. Uppfattningen kan inte ses som enbart nutida, den har 
framförts från kommunalt håll i vissa remissvar åtminstone sedan tidigt 1970-tal, 
och i statliga utredningar senast i byggprocessutredningen år 2008. Det byggpro-
cessutredningen gjorde var att utanför utredningsdirektiven framföra uppfatt-
ningen, att begreppet ”fritidshus” borde utmönstras ur lagstiftningen. Som en 
brasklapp tillfogade dock utredningen att om det ändå behövdes en särreglering 
så skulle något mer entydigt, som till exempel en viss angiven byggnadsarea kunna 
användas (SOU 2008:68, s.346). Men redan på 1980-talet framförde fritidsboen-
deutredningen uppfattningen att största tillåtna bostadsyta i allmänhet inte borde 
ses som ett fristående medel för att förhindra bosättning i fritidshus: ”Som sådant 
är det alltför ineffektivt och kan ibland innebära onödiga begränsningar i bebyg-
gelsens funktioner” (Ds Bo 1981:3, s.181).         
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I de senaste översiktsplanerna har en tendens kunnat utläsas, vilken innebär att 
kommuner i högre grad än tidigare väljer att inte kategorisera bebyggelse. Dessa 
kommuner tycks sträva efter att problematisera boendet som begrepp, vilket även 
i viss mån har förekommit tidigare från kommunalt håll. Det kan också uppfat-
tas som en pragmatisk inställning till vad som pågår i ”verkligheten”. Med andra 
ord – de rumsliga representationerna närmar sig den rumsliga praktiken. När 
kommuner bestämmer sig för att lovpröva all ny bebyggelse på samma sätt, så är 
det permanentstandard som normerar. Fritidsbostaden blir då i princip en fullvär-
dig bostad, utbytbar mot den permanenta. De sekundära bostäderna behandlas 
följaktligen i denna alternativa planeringspraktik på samma sätt som huvudbo-
städer. Särregleringen har med detta förfarande i praktiken marginaliserats. Den 
alternativa planeringspraktiken skulle kunna illustreras så här:

teckenförklaring
 = lägre lagkrav på bebyggelse
 = normalkrav på bebyggelse
 = marginaliserad bostadsform
 = dominerande bostadsform
  
Miljöbalken utgår från att fritidshusexploatering inom områden med hushåll-
ningsbestämmelser enbart ska ske i form av komplettering. För permanenta 
bostäder finns inte någon sådan begränsning. När alla nya bostäder behandlas 
på samma sätt i den kommunala bygglovsprövningen återstår lokaliseringspröv-
ningen som särskiljande moment. Följden blir att bostaden i bygglovsprövningen 
betraktas som potentiell permanentbostad och i lokaliseringsprövningen som 
potentiell fritidsbostad oavsett verklig användning.

Den pågående omvandlingen av fritidshus till permanentbostäder är en form av 
marginalisering av fritidshuset som begrepp och sker enligt översiktsplanestudien 
i stor omfattning. Många enklare fritidsbostäder försvinner på så sätt ur bestån-
det. Exempelvis förekommer förslag till planändringar, där tidigare ”sportstuge-
bebyggelse” ersätts med betydligt större bostäder. I de fall det finns resterande 
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obebyggda tomter kvar i äldre planer avsedda för fritidshus, är det mer troligt att 
fastighetsägaren avser att uppföra en bostad med högre standard än vad planen 
ursprungligen föreskriver, även om kommunen inte skulle kräva det. Indikationer 
på att så är fallet går också att utläsa i nutida fastighetsmäklarmaterial. 

I vissa av de undersökta kustkommunernas översiktsplaner noteras att omvandling 
av fritidsbebyggelse kan förändra karaktären. Vad denna karaktär består av är 
däremot ofta oklart. En tydlig tendens är att den stora utbyggnadsperioden från 
1960-talet, utom i undantagsfall, inte uppfattas ha några som helst värden att 
dokumentera eller ta hänsyn till inför kommande förändringar. Folkhemmets stora 
utbyggnadsepok av fritidsbostäder synliggörs alltså i regel inte, varken före eller 
efter omvandling. En del av vårt kulturarv försvinner omärkligt.

Dubbel bosättning har disparata betydelser utifrån skattelagstiftning, folkbokföring 
och socialtjänst. Ett utökat boende i mer än en bostad har också fått konsekven-
ser för socialtjänsten i vissa kommuner, vilket har lett till att logiken i den legala 
konstruktionen av vistelsebegreppet har ifrågasatts år 2010. Den bedömning som 
utredaren gjorde, att frågan om hemtjänst i fritidshus var marginell delades inte 
av remissinstanser med erfarenheter av frågan. Remissinstansernas reaktioner 
ledde till att socialdepartementet gick emot sin egen utredning och föreslog att 
bosättningskommunen skulle ha ansvar för sina invånare med hemtjänst, även när 
de bor tillfälligt i en annan kommun, till exempel i sitt fritidshus. 

Folkbokföringens grundprinciper om regelmässig dygnsvila och samlad bedöm-
ning har nyligen föreslagits ligga kvar, men en glidning tycks vara på väg i synen 
på förläggningen av dygnsvila och anknytningsförhållanden. Tillväxtanalys, Myn-
digheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, uppmärksammade i sitt 
remissvar till folkbokföringsutredningen år 2010 en ökad mobilitet i samhället och 
att användningen av fritidshus börjar få en ny betydelse, när det på individnivå 
har blivit vanligare med att ha flera hem. Tillväxtanalys ställde följaktligen frågan 
om hur grundprinciperna i folkbokföringen, nämligen att spegla befolkningens 
verkliga bosättning skulle kunna komma till bättre uttryck, och menade att sam-
hällets administrativa system borde anpassas bättre till en ökad rörlighet.  

I plan- och bygglagen finns inga regler om hur bostäder får användas, alltså är 
ändrad användning från permanent boende till fritidsboende eller vice versa inte 
lovpliktigt. Därför går användningen bara att ange till bostadsbebyggelse – ingen 
ytterligare precisering är möjlig. Att förhindra att fritidshus blir permanenthus, 
kräver identifiering av vilka hus som är fritidshus, dessa regleras indirekt genom 
lägre krav på ytstandard och infrastruktur. För att förhindra att permanenthus 
blir fritidshus saknas åtgärder. I miljöbalken finns särskilda bestämmelser för vissa 
områden i landet. Bestämmelserna är inget hinder för utveckling av befintliga 
tätorter, men kräver identifiering av permanenthus. Ingen möjlighet finns att för-
hindra en övergång till fritidshus – inte heller vid försäljning. Fritidshus får endast 
tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse, vilket kräver identifiering av 
vad som är permanenthus/fritidshus. Om särskilda skäl finns får enkla fritidshus 
tillkomma nära stora tätorter, vilket kräver identifiering av hur enkla fritidshus 
skiljs från fritidshus. Utfallet av denna identifiering förutsätter klarhet, en klarhet 
som inte existerar, vilket avhandlingen har visat.  
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Avhandlingens analysresultat har visat, att beroende på vilken underliggande fö-
reställning om fritidshuset som finns, kommer problemlösningen att leda till olika 
konstruktioner. Beroende på kategorisering av fritidshuset som den Andra bostaden 
respektive den sekundära bostaden har olika problemlösningar konstruerats inom pla-
neringssfären. Den faktiska utvecklingen visar, att spännvidden är stor när det gäl-
ler föreställningar om fritidsboendet. Den föreställning som plan- och bygglagen 
utgår ifrån har i stort sett stannat vid fritidshuset som ett komplement till huvud-
bostaden, och vid den syn på resurshushållning som gällde under 1970-talet. Utan 
att få genomslag i lagstiftningen, har frågeställningen om vad ett fritidshus innebär 
problematiserats vid några tillfällen. Framförallt skedde det under 1980-talet, 
men även i PBL-kommitténs slutbetänkande år 2005. Regeringens uppfattning 
i proposition 2009/10:170, att systemet fungerar men att det behövs bättre råd 
och anvisningar för att begränsa bostadsmöjligheterna i fritidshus (s.220-221), är 
också ifrågasatt från kommunalt håll. De statliga utredningarna har hittills inte 
nämnvärt diskuterat de sammantagna effekterna för bebyggelseutvecklingen inom 
områden med hushållningsbestämmelser. Diskrepanserna mellan plan- och bygg-
lagen och miljöbalken samt hur kategorisering av bostadsbebyggelse och tätortsut-
veckling påverkas, har däremot börjat synliggöras i kommunal översiktsplanering. 

slutsats
Slutligen vill jag återvända till avhandlingens inledande föreställning om att dub-
bel bosättning kan ses som ett planeringsdilemma, där planeringens försök att 
bemästra en bångstyrig verklighet krockar med människors faktiska livsvillkor. Av-
handlingens analyser har visat att modernismens strävan efter systematisering och 
funktionsseparering inte fungerar, i varje fall inte som den tillämpats för bostäder.  

Vad sysslar då planeringssfären med? Som jag tidigare har visat strävar lagstift-
ning och planeringstillämpning efter att upprätthålla en gräns mellan bebyg-
gelseformer genom att kategorisera bebyggelse utifrån funktionella aspekter. 
Denna instrumentella syn har sin logiska förklaring i modernismens behov av 
funktionsseparering och i en naturvetenskaplig syn på ”antingen etta eller nolla”. 
Gränssättningen förutsätter en enkel och otvetydig koppling mellan ”bibostad” 
och vissa bostadstyper, respektive ”huvudbostad” och vissa andra bostadstyper. 
Från miljöbalkens naturvetenskapliga utgångspunkter kan en sådan logik förefalla 
adekvat, med var sak på sin plats. Men plan- och bygglagen blir på detta sätt en 
vasall åt miljöbalken. 

Slutsatsen blir, att det inte är meningsfullt att i planering skilja mellan olika boen-
deformer, om vi ser till kategorierna huvudbostad och bibostad. Sorteringsmeka-
nismen att separera bostäder efter en enkel respektive en bekväm utformning, har 
också blivit förlegad i förhållande till hur människor i dag använder sina bostäder. 
Förhållandena i praktiken skulle kunna beskrivas så här:
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Bilden avser att visa att en bostad kan ha sitt ursprung i olika typer som ”torp”, 
”sportstuga” respektive ”fritidshus” och så vidare, vilka genom omvandling kan 
ha övergått till huvudbostad med eller utan standardhöjande åtgärder. På analogt 
sätt kan till exempel stadslägenheten uppfattas antingen som en huvudbostad eller 
sekundär bostad. Den bostadstyp som inte självklart ingår i positionsflyttningar är 
kolonistugan. Skälet är de lokala civilrättsliga avtal i form av kontraktsregler, vilka 
vanligen reglerar boendeperioderna vid sidan av planlagstiftningen. Bilden kopplar 
inte förhållandena sekundär respektive primär till utförandet av byggnaderna. Av-
görandet om det är fråga om sekundär eller primär bostad, tycks i princip regleras 
genom andra lagstiftningar än plan- och bygglagen. 

Det är dags att skrota synen på en funktionsuppdelning mellan bostäder. Det sätt 
lagstiftningen idag formulerar samhällets krav på bostäders standard, stämmer inte 
överens med människors sätt att leva och använda bostäder. Det går inte att be-
gränsa utbyggnaden inom områden med hushållningsbestämmelser på det sättet. 
Jag har i min avhandling visat att planeringens dilemma beror på att planerings-
lösningar som utgår från sådana föreställningar om rummet, inte överensstämmer 
med det som sker i vardagslivet. Jag har också visat att människors sätt att tillägna 
sig rummet kan tränga igenom etablerade föreställningar inom den tillämpade 
planeringsdiskursen och förändra den. Jag är medveten om att mina slutsatser 
innebär, att mycket av det som betraktats som självklart inom planeringsdiskursen, 
måste ifrågasättas. Det har inte varit min avsikt att visa på hur alternativa lös-
ningar kan se ut. Det är en fråga för framtida forskning och politisk omprövning. 
Utgångspunkterna för att hushålla med naturresurser, utifrån en funktionsuppdel-
ning av bostäder måste ifrågasättas.
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Figur 10
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summary

The title of  this thesis is The Vacation House as a Planning Dilemma. It builds on 
the proposition that multiple dwelling, or having two homes, can be seen 
as a dilemma – one in which the planning system’s attempts to conquer an 
unruly reality conflicts with the ways people live. The thesis deals with how the 
processes that generate meaning in space proceed in parallel both in everyday 
life and in the planning realm. The vacation house phenomenon is not a neutral 
concept, but rather influences and is influenced by a variety of  contexts. This 
ambiguity is problematic for practitioners of  spatial planning, a field that strives 
for unequivocal concepts. My interest is primarily directed at the relationship 
between the intentions in Swedish legislation and their practical application in 
planning. These legislative and planning spheres are also influenced by what 
actually happens in a physical space and by the conceptions we have of  the life to 
be lived in it.  

The purpose of  the thesis is to create the conditions for a discussion of  how a 
planning dilemma like multiple dwelling can be understood based on how the various 
actors in a space create meaning and on the internal competition among them for the preferential 
right of  interpretation over concepts. The vacation house may be seen as an example 
of  an everyday phenomenon that, while it appears to be remarkable only for its 
anonymity, also actualizes several scientific issues for us to address:

•  How is the concept of  multiple dwelling contextualized in material space?
•  How does the housing market portray conceptions of  vacation living?
•  How do municipal planners view having two homes?
•  How do environmental and urban planning laws view multiple dwelling?

The first chapter presents a theoretical framework that is based on two different 
perspectives. The first perspective is inspired by French spatial theorist Henri 
Lefebvre’s concept of  space, which has inspired me to search for other spatial 
dimensions beyond the expected. Lefebvre’s work has also contributed to my 
understanding of  how space can be perceived as a materialization of  social 
relations. I use his three-part dialectic of  spatial theory in this thesis as a tool 
for general classification, to analyze spatial processes over time, and to clarify 
the relationships between the different elements of  a space and different actors’ 
actions in a space. As a theoretician, however, Lefebvre’s work does not provide 
an explicit methodological precedent. The focus of  my analysis of  the field of  
planning are the various kinds of  representations made by experts. A systematic 
review of  the statements in preliminary studies, legislative texts, and plan 
descriptions reveals the decisive role that language plays. My analysis of  such 
constructions is conducted at the level of  discourse. In order to understand how 
such spatial representations are constructed and how they compete with one 
another, I have taken a discourse analytical perspective inspired by Ernesto Laclau 
and Chantal Mouffe.

My second chapter consists of  an analysis of  how multiple dwelling has taken on 
different meanings when materialized in space over time. The point of  departure 
is a discussion of  the linguistic terms for having two homes and how these terms 
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have been contextualized in ethnological, art theoretical, and historical research. 
Having two homes could be described as alternating between a primary residence 
and a second home. The second home can then be described on the one hand 
as a replacement for the primary home – as a secondary home, or a tertiary home, 
and so forth. On the other hand, the second home can stand for something 
different from the primary residence – a complement to it, or the Other Home. The 
Swedish word sommarhus (summerhouse) can be traced to Early Old Swedish, 
which indicates that there is a long tradition in Sweden of  having a second home. 
In the agrarian society that preceded industrialization, the economic survival 
of  a household was based on a compound pattern of  production that required 
the establishment of  temporary homesteads out in the landscape. A wealthy 
minority of  the population built country homes inspired by classical ideals. The 
boathouse and the country house can be considered two second-home types 
characteristic of  an agrarian society built on self-sufficiency. Spatial practice was 
fundamentally transformed with the industrialization of  the country in the 19th 
century. Industrialism’s material spaces were defined by daily routine and the 
realities of  urban life, by filth and overcrowding, from which emerged the need 
for compensatory environments. The reaction against unsanitary urban living 
conditions gave rise to two new forms of  second home: the simple allotment-
garden cottage of  the urban periphery, with its roots in the popular movements of  
the time, and the comfortable and impressive bourgeois summer home by the sea. 

The weekend cabin or hunting lodge of  the 20th century had its roots in the desire 
for a healthier life in a simple cottage of  traditional design. In the 1930s, weekend 
cabins became available to an increasing number of  Swedes as a result of  rising 
wages, shorter working hours, and the expanding role of  the automobile. Over time 
the concept of  the weekend cabin developed toward comfortable living free from 
the demands of  social representation. In the 1960s, more vacation homes were built 
than during any other period of  the 20th century, and they seem to have been the 
embodiment of  casual comfort and spaciousness. Comfort can have a variety of  
different meanings. In the early 60s, comfort seems to have stood more for a relaxed 
lifestyle than for a high material living standard. Over time, however, our concept of  
comfort seems to have included increasing material luxuries such as electricity, water 
and sanitation systems, developing toward the conditions of  the typical single-family 
home. Beginning in the middle of  the 20th century, the modernization of  farming 
and forestry methods resulted in a large supply of  available homes in the country 
and in fishing communities. These unneeded buildings could be repurposed as 
summer farmhouses and vacation homes. There was great demand for them from 
outside of  Sweden as well. By the turn of  the 21st century even vacant apartments 
in urban locations were being converted to vacation homes.  

Chapter Three deals with the vacation house as a commodity. As Swedish 
society developed during the second half  of  the 20th century, the vacation house 
increasingly became one of  many consumer goods in the marketplace. By the 
1960s the economy was providing greater disposable income for consumption, 
a growing middle class with more free time for leisure activities, and a domestic 
industry that mass-produced wood-framed houses they could afford to buy. 
Gender roles and household responsibilities were being discussed publicly, which 
came to influence the design of  vacation homes. Last but not least, ineffective 
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control by the national and municipal governments made it easier for consumers 
to undertake building projects. 

I have studied the advertisements in a special magazine devoted to single-family 
and vacation homes during the period 1960-80. Most of  these ads merely showed 
the product. Of  interest for my analysis, however, are the different conceptions 
of  people and dreams about the lives they might live in a vacation house that the 
manufacturers presented to their presumptive customers. What ideals invested the 
homes of  that great wave of  construction with symbolic content – “the stuff  of  
which dreams are made”?

I have selected for analysis seven advertisements that include some form of  
description of  life in a vacation house. Based on a discursive analysis of  the 
texts and images, I have been able to construct a number of  recurring common 
stories. The freedom of  choice story showed how many alternatives were possible 
despite the mass production. The story of  multiple dwelling could be interpreted as 
offering an alternative lifestyle in contrast to our everyday living, though in the 
end it becomes hard to distinguish from our permanent life. The story of  the good 
life presupposed a rising material standard of  living, which culminated around the 
year 1980. The story of  family unity was based on the ideal of  the nuclear family, 
and might include photos of  “real” people to help prospective buyers identify. The 
story of  the modern life included elements such as speed, rationality, and modernity. 

My study of  advertisements concludes with a review of  a selection of  contemporary 
ads by real estate agencies, which appear to be repurposing old archetypes like the 
boathouse, the summer farmhouse, and the vacation house, investing them with 
meanings that have developed during the intervening years. Combining seemingly 
incongruous concepts, such as “architect-designed” and “boathouse,” can thus 
contribute new meaning and transform established conceptions. 

Chapter Four deals with the vacation house as a local planning dilemma. Spatial 
planning is primarily a municipal concern in Sweden, and describing and making 
use of  the legal system’s permitting rules is part of  the creation of  legitimacy. 
With the passing of  the Planning and Building Act in 1987, the Riksdag (Sweden’s 
national legislature) ceded authority over land-use decisions and construction 
permitting to the local municipalities. The state also gave up its power of  final 
approval for municipal plans, but only under certain conditions. One such 
condition was the requirement for every municipality to maintain a current 
comprehensive plan covering their entire community. These comprehensive 
plans shall provide guidance for municipal safeguarding of  national interests in 
accordance with Chapters 3 and 4 of  the Environmental Code. Certain areas of  
the country that are of  particular natural and cultural value have been declared 
national interests in their entirety. For these areas, the Riksdag has codified 
particular conservation regulations in the Swedish Environmental Code’s fourth 
chapter. Development projects or other environmental interventions may only be 
undertaken in these areas where they are not contrary to the provisions of  sections 
2 to 7 and can be implemented in a manner that does not significantly damage 
the natural and cultural assets of  these areas.
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Almost seventy of  the country’s municipalities include seaside areas classified as 
of  national interest under the Environmental Code’s fourth chapter. An analysis 
by Statistics Sweden showed that there had been a strong growth of  vacation 
homes during the years 1988-2004 outside of  built-up districts and within these 
protected seaside areas in spite of  the restrictions. My own analysis of  these 
coastal communities’ current comprehensive plans starts with the questions 
“How do coastal municipalities describe vacation houses in their comprehensive 
plans?” and “What issues do the comprehensive plans address in depth?” There 
doesn’t seem to be any uniformity to the way the country’s coastal municipalities 
view vacation house development or the lack thereof, either in relation to how 
the concept should be used or how such development should be handled in the 
years to come. Some municipalities do not appear to consider the presence of  
second homes to be an issue of  strategic importance. In other cases the issue 
is treated as though it were central to the future of  the community.  Attitudes 
toward development in coastal areas vary from an expressly restrictive posture 
to proposals for increased exploitation. Opinion is divided over the potential for 
guiding development through planning. 

When comprehensive plans describe the character of  vacation house areas, they 
do so most often in relation to an ongoing or expected transformation. Some 
present plans for a quick transformation without commenting specifically on the 
effects of  the process. In other cases, the plan descriptions advocate for certain 
characteristics such as a sparse collection of  small buildings set on large, natural 
lots. These comprehensive plans often present the desired character in terms of  
technical standards and/or building and lot size without going into further detail 
regarding architectural design. Some plans note that the municipality’s stock of  
vacation housing is quite varied. Homes from many different eras may be found in 
a single area; in other cases, the plans describe more homogeneous developments 
from the latter half  of  the 20th century. Occasionally we find expression for the 
view that the more recent environments may be considered valuable, but in 
general that view is uncommon. Certain comprehensive plans assert that vacation 
living has changed over time, and can no longer accurately be distinguished 
from year-round living as a distinct form of  housing. A couple of  the latest 
comprehensive plans explicitly discuss the issues of  drawing a distinction between 
vacation and permanent housing in relation to current legislation, asserting that it 
contains obvious shortcomings and lack of  clarity. 

Chapter Five deals with the vacation house as a legal construct. I begin the chapter 
with a section titled “Guiding Principles of  Categorization” in which I highlight 
several examples of  how the limits may be drawn between vacation and permanent 
housing based on prior application of  the law. Judicial decisions have established a 
lower limit to distinguish vacation houses from farm buildings and an upper limit 
between vacation houses and ordinary homes. This section also illuminates how 
multiple dwelling has been categorized in contemporary studies for national census 
and social services legislation. These examples complicate the picture further. 

The second part of  Chapter Five addresses how preliminary research and 
legislation have presented the issue of  privately owned vacation homes during 
over sixty years of  planning and construction legislation and environmental 
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legislation. Vacation housing was considered a problem area at the national level 
starting in the early 1960s. Two parliamentary committees have examined the 
conditions for developing vacation housing, one in the early 60s and the other in 
the late 80s. 

The first study concluded that municipalities should resolve the increasing 
demand for vacation housing with the help of  comprehensive planning. 
According to their research, people expressed a desire for higher standards in 
their vacation houses, and the study concluded that this was a consequence of  
the general rise in the national standard of  living. However, municipalities had 
been hindered in their ability to make decisions by the rapid growth of  vacation 
housing and by the lack of  comprehensive planning decisions in practice. 
Vacation housing came to be seen increasingly as a land-use competitor with 
important social interests, and a contributing cause to the Riksdag’s decision in 
the 1970s to undertake the coordinated planning of  natural recourses – National 
Land Use Planning. Using restrictions in the form of  guidelines, and later legal 
regulations, the state instituted limitations to land exploitation for vacation 
housing in certain areas. However, those restrictions were not to inhibit the 
development of  year-round housing. The responsibility for distinguishing between 
vacation and permanent housing was left to the municipalities.  

When vacation housing was again studied in the 1980s, the parliamentary 
committee found that society placed lower demands on vacation housing than 
on permanent housing developments. National Land Use Planning, the Natural 
Resources Act, and later the Environmental Code all placed restrictions on 
vacation housing. When a vacation house could be seen as a complement, they 
allowed a lower standard of  functional equipment than was required for ordinary 
homes. In 1987 the Planning and Building Act seemed to take a more ambivalent 
view. On one hand the act revealed a reluctance to control how homes could be 
used, in accordance with property owners’ rights of  determination over their own 
property. On the other hand the same act revealed, in the way its legal framework 
related to the Natural Resources Act, Swedish society’s ambition to secure a long 
term good management in ecological, social, cultural and economic terms. The 
conditions that encourage housing sprawl therefore needed to be limited. 

During the first decade of  the 21st century, several new studies were undertaken 
with the goal of  reforming the Planning and Building Act. To begin with, the 
question of  vacation houses was treated as one that could not be resolved within 
the framework of  the act. Nevertheless, the government decided to include a 
definition of  vacation houses directly in the legal text of  its first draft for a new 
Planning and Building Act, but the municipalities and other authorities that 
reviewed the proposal had divergent views of  the definition, so it was removed. 
The final bill simply stated that the issue needed to be studied again in the future. 

The final, sixth chapter of  my thesis summarizes the results of  my analyses, 
then discusses how different actors create meaning and the conditions for the 
preferential right of  interpretation. The conception of  what multiple dwelling 
means in a historical context could be described in terms of  simplicity, comfort, 
production, and consumption. However, there is no obvious connection between 
production and simplicity, between consumption and comfort. Depending on 
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their intended use, second homes have been designed as simple and functional or 
as fully appointed and comfortable buildings. Today’s real estate advertisements 
repurpose the archetypes that have developed over time, investing them with new 
meanings. The clearest example is the boathouse concept, which has become 
ambiguous and laden with nostalgia. 

In their ads of  the 1960s, vacation house manufacturers asserted several key 
concepts for modern living on vacation: it should be comfortable and it should 
be lived in the company of  friends and family, with the nuclear family the norm. 
At the beginning of  that decade, the vacation home appeared in these ads as 
something for the growing middle class. A decade later the target group seems 
to have broadened, so that mass-produced vacation houses were presented as 
economically attractive even for the carpenter who could build his own. 

In both the 1960s and 1980s studies, parliamentary committees viewed having 
a second home as an unquestioned part of  the Swedish lifestyle that could not 
simply be exchanged for other temporary housing forms. According to their 
studies of  leisure time in Sweden, people highly valued having their own vacation 
house and it seemed that there would have to be substantial social transformation 
before that attitude changed. At the same time, the conservation of  resources 
was a leading political theme and something of  a political mantra. Another, 
contrasting one was the widespread belief  in property owners’ right to decide 
over their own property. By introducing the term “simple vacation house” into 
the legislation, the study suggested, those who couldn’t afford a more complete 
second home could still be granted the opportunity to have a basic place to get 
away. This rustic alternative was also in line with the prevailing desire to conserve 
resources at both the individual and societal levels. The vacation house could then 
be described as a complement, in accordance with the concept of  the Other Home. 

In practice today, there does not appear to be any uniformity among the country’s 
coastal communities in how they view the presence or absence of  vacation house 
developments, nor do they agree on how to define the concept of  vacation 
housing or how they should deal with it going forward. Most municipalities 
appear to accept the legal framework in general, but some of  them question the 
usefulness and reach of  the planning tools and a few municipalities express doubts 
about whether the concept of  vacation houses is relevant at all.

How do different actors create meaning? In a chapter called Multiple Dwelling 
through Time, I make an argument for how the theoretical relationships between 
two homes could be expressed, starting with their use as a primary or secondary 
residence. The second home could also be one of  at least two homes – that is, a 
secondary or tertiary home, denoted simply based on frequency of  use and without 
further valuation. My typological analysis of  multiple dwelling through time 
shows that the position of  homes in spatial practice has evolved and expanded in 
the course of  history. That influences how we perceive the relationships between 
various housing forms in everyday life. As a result, what people mean by the term 
“vacation house” in common conversation varies a great deal. 

Vacation house advertisements may be seen as products constructed in time and 
space. These ads are also part of  the ideologies generated by society. A review 
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of  the ads through time reveals how comfort came to occupy an increasingly 
prominent place in the discourse. In the world of  these advertisements, modern 
life can be seen to stand for efficiency, high standard, and comfort. 
Legislation and planning initiatives could be described as tools for structuring 
and conceptualizing space. Experts of  various sorts construct and produce 
intellectual simplifications and abstractions, representations of  space that are intended 
to influence projects embedded in spatial contexts or a physical structure. 
Somewhat simplified, spatial planning could be seen as a public initiative to these 
spatial planning and regulating measures. In the preliminary research for the 
new building legislation of  1947, these relationships were portrayed as relatively 
uncomplicated. As the social conditions evolved during the 1960s, with longer 
vacation time, increased dependence on the automobile, and a narrowing of  
the gap between rich and poor, the average vacation house grew increasingly 
comfortable to become more of  a secondary home. 

Vacation homes were becoming more like primary residences, becoming 
interchangeable with them. Parallel to this development was a comprehensive 
transformation of  permanent homes in Sweden as a result of  the Riksdag’s 
political housing policy initiatives. What happened during the latter half  of  the 
20th century could be described on the one hand as a marginalization of  the rustic 
second home because of  lifestyle changes toward more fluid boundaries between 
housing forms. Houses that historically had been simply designed tended to be 
“upgraded” to comfortable homes, regardless of  their origins. On the other hand, 
society was striving to eliminate sub-standard primary housing through housing 
policy initiatives. At the same time, in the legislative arena a legal construct of  
space was developing in which special rules were eventually established to limit 
the use and quality standard of  second homes. One effect of  these developments 
was the marginalization by the legislature of  the comfortable second home as a 
vacation house. The legislative framework thus strove to distinguish and polarize 
the permanent home from the vacation house.

How do various actors create the conditions for the preferential right of  
interpretation? The vacation house continued to be synonymous with the Other 
Home in the legislation of  the 1980s, which stipulated minimum standards of  
design. My analysis of  current comprehensive planning in coastal communities 
shows that their enforcement of  comprehensive plans follows the same logic. This 
situation could be described as an ambition to maintain a difference between the 
main residence and the complementary one, between permanent and vacation 
homes, by making them as dissimilar as possible. 

Using Laclau and Mouffe’s theoretical conceptual framework, this could 
be described as striving to maintain a logic of  equivalence.  In a logic of  
equivalence, two poles are established – in this case the primary residence and the 
complementary residence as defined in the building legislation of  1947. According 
to the legal framework, these two poles should be kept separate by defining one of  
them, the primary residence, as a fully fledged home that meets certain minimum 
standards of  housing quality, infrastructure, service, and so forth. At the same 
time, the laws established an “otherness,” which meant that the complementary 
home still could not be considered merely interchangeable with the primary one. 



157

From this point of  view, the vacation house was still not equivalent to a secondary 
home; it would remain something else instead. Some of  the preliminary research 
that preceded the legislation of  the 1980s, however, revealed relationships that 
may be interpreted as calling into question that polarization. Thus the vacation 
home as a phenomenon was identified in a variety of  ways, and came across as 
something of  a chameleon. It could also be said that the vacation house stood out 
in the housing discourse as an ambiguous element. 

Maintaining the polarization between the concepts of  primary and secondary 
home thus required that terms that didn’t fit clearly into either category would 
either disappear or become insignificant. Laclau and Mouffe use the term 
hegemonic intervention to denote a force in a discourse that strives to reduce the 
significance of  elements. The concept of  conserving natural resources, established 
in connection with the Environmental Code could be understood as a hegemonic 
intervention that strives to reduce ambiguity and create a uniform concept of  
the vacation house as the Other Home – a complement – and to ignore the secondary 
vacation home, relegating it to the discursive field. Legislative regulation could be 
described as striving to maintain a difference in order to allow one regulation of  
the primary residence and another regulation of  the second home. 

This division can be seen as logical in light of  the demands to promote sustainable 
development, which are expressed in the Environmental Code’s restrictive view 
of  vacation homes and permissive view of  permanent housing. The Planning and 
Building Act’s overall view that regulating how homes are used by their owners 
is unjustified, however, is in part countered by the lower demands it places on 
vacation homes. Setting a different, lower standard allows the vacation house 
to be separated out formally, and that segregation is intended to contribute to 
maintaining the distinction assumed by the Environmental Code. When that 
boundary cannot be clearly established, it undermines the code’s ability to “step 
on the gas” for some housing forms and “put the brakes on” others – that is, to 
encourage permanent and restrict vacation housing development. 

Legislation and planning practice thus strive to maintain the bi-polarity of  
primary residence and vacation home through various types of  regulation. The 
application of  the laws confirms the boundary between the two by striving to 
maintain a lower limit between farm buildings and vacation houses, and an upper 
limit between vacation houses and permanent residences. Upon review, the final 
2010 proposal for a simplified Planning and Building Act dropped the inclusion 
of  a definition of  vacation houses. In their explanation, the government noted the 
testimony they had received to the effect that understanding of  the term varies 
widely. One might conclude that the comments on the proposal illuminated the 
fact that a second home can be either a simple vacation house or a comfortable 
second residence. According to the proposed legislation, however, defining the 
term could lead to buildings that in actuality are originally intended to be used 
as permanent homes but are built to the lower standards of  vacation homes. 
This statement may be seen as a confirmation of  the conception of  the vacation 
house as something different, as a sub-standard home. In the comprehensive 
plans for coastal communities I studied, however, there were no accounts of  
such feared problems having materialized. On the contrary, some municipalities 
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described how new homes intended for year-round use can transition to the stock 
of  vacation housing. The municipalities believe they lack the legal authority to 
prevent such a development. 

The legislation’s attempt to polarize the two forms of  housing does not result 
in a stabile outcome. The division based on the two concepts of  vacation house 
and permanent residence has been called into question through the conclusions 
of  studies, preliminary research, and planning practice, as I have already shown 
in this thesis. In the latest comprehensive plans, I have been able to discern an 
increasing tendency for the municipalities to avoid categorizing their housing 
stock. These municipalities seem to be striving to problematize the concept of  
dwelling, for which there is some municipal precedent. This could also be seen 
as a pragmatic approach to what is actually happening – to the “facts on the 
ground”. When a municipality makes the decision to restrictively permit all new 
construction in the same manner, it is the permanent housing standard that is 
normative. The vacation house then becomes essentially a full-standard home 
interchangeable with the permanent residence. 

The Environmental Code assumes that in areas subject to resource conservation 
regulations, new vacation housing will be limited to infill, with no new land 
development. There is no such restriction for permanent housing. When all new 
housing is treated in the same way by municipal building permit authorities, 
location evaluation remains a way of  distinguishing between the two housing 
forms. As a result, for construction permitting purposes the home is considered a 
potential permanent residence, while in evaluating its location it is considered a 
potential vacation house, regardless of  its actual intended use. Owning two homes 
also has disparate implications from the standpoints of  tax law, legal residency, 
and social services. 

Some of  the coastal community comprehensive plans I studied note that a 
transformation of  a vacation housing community can change the character of  the 
built environment. What constitutes that character, however, is often unclear. A 
definite tendency is for buildings from the great period of  development during the 
1960s to be considered with few exceptions as having no value whatsoever worthy 
either of  documenting or of  consideration in plans for future development. The 
explosion of  vacation housing that accompanied the rise of  the welfare state is 
given little recognition either before or after an area is transformed. As a result, 
part of  our cultural heritage disappears unnoticed. 

The results of  my thesis have shown that problem solutions lead to different 
constructions depending on the underlying conception of  the vacation house. 
The field of  planning has constructed different solutions to the problems it 
confronts depending on whether the vacation house is conceived as the Other Home 
or the secondary home. Actual developments have demonstrated that there is great 
variation in the way vacation housing is understood. The conception on which 
the Planning and Building Act is based has essentially gone no further than to 
consider the vacation house a complement to one’s primary residence, nor has its 
view of  resource conservation evolved since the 1970s. The issue of  what is meant 
by a vacation house has been problematized on several occasions without making 
an impact on Swedish legislation. This happened primarily during the 1980s, but 
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also in the findings of  the Planning and Building Act Committee in 2005. The 
government’s position, as stated in Proposition 2009/10:170, is that the system 
works but that better advice and recommendations are needed to restrict how 
vacation houses are used (pp. 220-21), though this assertion has been questioned 
by several municipalities. The government studies have not yet given significant 
discussion to the aggregate effects on the development of  the built environment 
in areas subject to resource conservation regulations. However, municipal 
comprehensive plans have begun to take note of  the discrepancies between the 
Planning and Building Act and the Environmental Code, as well as the factors 
that influence how the building stock and urban development are characterized.

conclusion
In conclusion, I would like to return to the proposition with which I began this 
thesis: that multiple dwelling can be seen as a planning dilemma in which the 
planning system’s attempts to conquer an unruly reality conflicts with the ways 
people live. My analyses have shown that modernism’s striving for systematization 
and functional separation doesn’t work, at least as applied to housing. 

What is the planning community doing then? As I have shown previously, 
planning legislation and its practical application strive to establish a boundary 
between housing forms by grouping them into categories of  main dwelling and 
complementary dwelling based on functional aspects. This instrumental approach 
can be logically explained by modernism’s need for functional separation and by 
the scientific method’s either/or, true/false approach. While that approach may 
be appropriate for the natural science based evaluations of  the Environmental 
Code, the Planning and Building Act requires a nuanced consideration of  
subjective factors using different evaluation principles. 

The conclusion is therefore that in planning it is not meaningful to distinguish 
between different housing forms in terms of  the categories of  primary residence 
and second home. The evaluative mechanism for separating homes into categories 
of  either simple or comfortable standard has also become obsolete in relation to 
how people actually use their homes today.

The way Swedish legislation today formulates society’s demands for housing 
standards does not agree with the way people live and use their homes. The 
development of  areas subject to resource conservation regulations cannot be 
restricted in that way. In my thesis I have shown that the planning community’s 
dilemma stems from the fact that planning strategies based on such conceptions 
of  space do not coincide with the actual circumstances of  the real world. I 
have also shown that people’s way of  appropriating space can contravene the 
established conceptions of  the applied planning discourse and thereby transform 
it. I am aware that my conclusions imply that much of  what is assumed to be 
obviously true in the planning discourse must be questioned. It has not been my 
intention to demonstrate alternative solutions. That is a matter for future research 
and political reappraisal. We must question the premise of  drawing functional 
distinctions among housing forms as a means to conserving natural resources.

Translation: John Krause
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BIlAgOR

kapitel 2
Första belägg enligt 
SAOB respektive NAOB

byggnader företeelser

Yngre fornsvensk tid 
historiskt belagt före 1520

somarhus torp säter
sjöbod

arbeta/arbete

1730 sommarlov

1763 sommarferie

1792 sommarställe

1803 villa

1805 lantställe 

1825 fritid

1932 sommarnöje

1840 turist

1848 sommarbostad

1850 sommarstuga

1864 baddräkt

1873 semesterersättning

1879 sommargäst

1882 sommarkoloni

1883 sommarvilla

1889 sommaradress

1904 kolonistuga

1905 bungalow

1914 sportstuga

1915 semesterdag

1918 turism

1920-talet frisksportare

1923 semesterfirare

1924 sommarsemester

1927 sommarbarn

1928 campingplats

1935 weekend

1938 semesterlön

1942 sommarparadis

1946 bikini

1947 semesterby

1948 fritidsområde

1956 sommartorp

1958 fritidsproblem

1963 fritidshus

1965 fritidsby

1983 sommarland
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kapitel 3

Källa: Statistiska centralbyrån (1998). Markanvändningen i Sverige : land use in 
Sweden : redovisning enligt 1998 års länsindelning. 3. Utg. Ed. Örebro : Statis-
tiska centralbyrån (SCB). Serie: Sveriges officiella statistik.
 

Annonsurval
Annons A 

Funderar Ni på sommarstuga? Libohus (1960)

Bildbeskrivning: Bild och bildtext tar upp 1/3 sida. En svart/vit, tecknad bild vi-
sar en man som sitter vid ett bord. Mannen är vit och har mörkt hår med sidbena 
och är klädd i vit skjorta, med uppkavlade ärmar och med svart slips med slipsnål 
– men med en något lös slipsknut – och med en penna i munnen. Han verkar vara 
i yngre medelåldern. Han rynkar ögonbrynen. Han sitter ner med båda armbå-
garna på ett antytt bord. Hans blick är riktad mot betraktaren. Olika modeller av 
hus kretsar i en ellips runt hans huvud. 

Bildtext: 

Funderar Ni på sommarstuga? 

Veckorna går raskt till sommaren – till den välförtjänta fritiden. Vid den egna 
stugan får Ni mest ut av fritiden, fiske, bad etc. Härlig avkoppling i rogivande 
miljö för hela familjen. 

Hur stugan skall se ut? Ta en titt i LIBO-HUS katalog. Av de många typerna 
finner Ni säkert den stuga som passar Era förhållande[n]. Diskutera valet av stuga 
med någon av LIBO-HUS erfarna tekniker. Ring gärna och Ni får hjälp med alla 
upplysningar för Ert ”bygge” 
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Annons B  

– Om två dagar kan vi flytta in här … i BORO fritidshus. HSB Borohus 
(1966)

Bildbeskrivning: Annonsens format är helsida och består av ett större fotografi 
som täcker 2/3 av sidan och ett mindre, båda i svart/vitt, samt 1/4 sida text. I 
textdelen finns en kupong att klippa ut med texten: ”BORO Till HSB:s Industrier 
AB Borohus, Landsbro. Sänd katalog över BORO fritidshus till Namn, Adress, 
Postadress”. Den större bilden visar tre människor placerade ute i en talldunge. 
Mannen står i centrum av bilden. Han ser betraktaren i ögonen med ett leende 
och med en pipa i munnen. I vänster hand håller han en skida och i höger hand 
en stav. Han är klädd i ett par ljusa byxor och en v-ringad tröja med en mörk, 
uppknäppt skjorta under. En pratbubbla med texten ”– Om två dagar kan vi flytta 
in här… i BORO fritidshus” är kopplad till hans huvud. Till vänster i bilden på 
mannens högra sida sitter ett barn på ett (betong)block. Barnet ler och ser betrakta-
ren i ögonen. Barnet håller en badboll i handen och är klädd i ljus fritidsjacka, ljusa 
byxor, en ljus toppluva och grova snörskor. Kvinnan till höger i bild och på mannens 
vänstra sida sitter i en vit gungstol och ser leende på barnet. Hon har en uppslagen 
tidning i handen. Hon är kortklippt och är klädd i en sportig v-ringad tröja med en 
annan tröja under. Hon har smala byxor och bekväma skor på fötterna.  

Bildtext:

– Om 2 dagar kan vi flytta in här … i BORO fritidshus

– Redan om två dagar kan vi flytta in här i en egen, helt färdigbyggd modern 
bostad. Grunden är nämligen redan klar och idag har hela huset kommit i paket 
från BORO-fabriken i Landsbro: Stora, färdiga block för väggar, tak och golv, allt-
sammans klart med perfekt isolering. Det blir ett rejält vinterbonat året – runt hus. 
Här kan vi bo och trivas på vår fritid nästan lika bekvämt som hemma i stan. Vi 
fick tillfälle att välja en planlösning, som helt passar vår familj. BORO fritidshus 
kan lätt varieras med hänsyn till familjens utrymmesbehov, tack vare det praktiska 
”bygglådesystemet”.

Köket är vi särskilt glada över: Rostfri diskbänk, arbetsbänk i teak, plats för kyl-
skåp och elspis, rejält med skafferi- och skåputrymmen. Utrymmen för toalett och 
förråd är inplanerade i huset.

Det bästa är att totalkostnaden blir så låg! Det beror på att de monteringsfärdiga 
delarna verkligen är färdiga, kompletta och alltså snabba att montera. Måla och 
tapetsera får vi göra själva – ett kul jobb! Gör som vi! Titta i BORO fritidshuska-
talog. Ni får den gratis genom kupongen i den här annonsen. 

Annons C 

Göran Ahlberg ville ha ett fritidshus för året runt boende. Finnbohus 
(1975)

Bildbeskrivning: Annonsens format är helsida och halva annonsen består av en pro-
duktbild i färg. Huset är placerat i en skogsdunge och med gavelpartiet mot betrak-
taren. Uteplatsen är placerad under tak och på ett trädäck längs med hela gaveln. 
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Ingen människa syns i bild men spår finns av användarna i form av en hängmatta 
och ett bord med duk. Insprängt i texten finns en liten, principiell planlösning som 
är omöblerad och utan skala med texten ”Finnbo-hus typ 2, förlängd.” 

Bildtext:

Göran Ahlberg ville ha ett fritidshus för året runt boende.

Göran Ahlberg arbetar med marknadsföring av shipping. Vi bad honom berätta 
varför han valde ett Finnbohus.

Efter att bara ha bott i lägenheter började jag söka efter ett hus, gärna ett fritids-
hus som är lämpligt för permanent boende.

Jag besökte Fritids-Expo gång på gång utan att hitta något som passade. Vid 
tredje eller fjärde besöket hade Finnbohus byggt ett visningshus. Det passade mina 
behov.

Kontakten med Finnbo-folket måste jag säga var positiv. Jag kunde diskutera 
förändring av planlösning direkt med arkitekten. Och fick hjälp med byggnads-
lovsärendet.

Det hus jag valde var den förlängda 2:an. Men eftersom jag inte hade behov av 
alla fyra sovrummen fick jag ett rejält badrum av duschrummet och en del av det 
intilliggande sovrummet. Det blev plats för badkar, WC, tvättställ, tvättmaskin och 
ett linneskåp. Och i köket satte jag in en diskmaskin.

Genom att sätta två stora vitrinskåp över bardisken blev det ordentligt utrymme 
även för glas och porslin. En detalj i köket som jag verkligen kan prisa är köksfläk-
ten. Det är nog den första fläkt som verkligen är effektiv.

I förrådet fick jag plats med både omklädningsrum, bastu och förrådsdel med frys. 

Det är ganska märkligt att ett fritidshus kan utnyttjas så effektivt för permanent-
boende. Men så är också planeringen vettig. Inga döda utrymmen nånstans. Och 
tack vare takhöjden får rummen verkligen rymd.

Nu har jag och min fästmö bott här sedan oktober och upplevt huset vintertid. 
Även om vintern i år varit ovanligt snäll så var det i alla fall minus 14° och rikligt 
med snö. Men några problem med värmen fanns inte. Och värmekostnaden blev 
vad jag räknade med.

Annons D

Vad är det man vill ha när man köper fritidshus? Essihus (1977)

Bildbeskrivning: Annonsen består av en hel sida i färg. I textdelen finns en kupong 
att klippa ut och skicka in med texten ”ESSI fritidshuskatalog, tack” och med 
kryssalternativen ”Har tomt” respektive ”Har ej tomt”. Fyra illustrationer är 
tecknade i ett manér som påminner om illustrationer i tidningens redaktionella 
material. En bild visar en möblerad planlösning utan skala med en storstuga med 
soffa, bord och tre fåtöljer, barkök med fyra sittplatser och två extrastolar, dusch-
rum med wc, ett tvåbäddsrum och två rum med enkelsäng. Ett av perspektiven 
visar en närbild på uteplatsen under tak, där en fritidsklädd man och två barn 
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sitter vid ett dukat bord medan en kvinna står i dörren med ett kakfat i händerna. 
En interiörbild visar en vy, utan människor, från storstugan mot köket med en 
öppen spis, en bäddsoffa och ett par bekväma fåtöljer samt ett lågt förvarings-
skåp och med diagonalrandiga rullgardiner för fönstren. Det tredje perspektivet 
visar en exteriörbild med en man som sågar ved och med två barn i närheten. I 
bakgrunden syns fritidshuset med skog runtom.   
     
Bildtext:

Vad är det man vill ha när man köper fritidshus?  

Ja, ibland undrar man.

Är det en statussymbol med snygga fasader och lyxig inredning?

Är det överromantiserade stugor som bara fungerar som fotoobjekt mot gröna 
skogar och en blå himmel?

Eller är det ett väldisponerat hus med lagom stort utrymme, lättskött och inte så dyrt?

Vi har sagt ja till en vettig funktion och ett rimligt pris. Och struntat i flärden. 
Men vi gör inte avkall på bekväm standard.

I det här fritidshuset, Sandhamn, finns rymliga, öppna ytor för samvaro. Entré, 
allrum och kök i direkt förbindelse med terrass under tak.

Det välisolerade, rejäla trähuset på 62,2 kvm har också ordentliga hygienutrym-
men och tre sovrum i avskild rad.

Jämför fritidshus från insidan! Då får du se vad dom går för.   
 
Annons E 

Planlösningen avgjorde. Västkuststugan (1977)

Bildbeskrivning: Annonsens format är helsida och består av ett större och ett 
mindre fotografi, båda i färg, samt cirka 1/4 sida text. I textdelen finns en kupong 
att klippa ut med texten: ”Jag vill ha mer information om Västkust-Stugans fri-
tidshus. Skicka stora katalogen med hus från 30 till 105 m2”. På sidans nedre del 
finns rubriken: ”Välkommen till våra visningshus. Vi visar Väst-Kuststugan fullt 
utrustad och möblerad”. Vidare finns en hänvisning till ett antal orter och utställ-
ningsområden. Det större fotot visar en produktbild av ett hus med långsidan mot 
betraktaren och placerad i ett bergigt landskap med tallskog och vegetation nära 
huset. Till höger på bilden syns ett barn som står vänt mot ett annat barn som sit-
ter i en fällstol utanför huset. Två personer sitter under tak på en altan till vänster 
i bilden. Det mindre fotot visar en närbild på en medelålders kvinna. Hon är 
brunett med en rufsig pagefrisyr och några rynkor runt ögon och näsa-mun. Hen-
nes ansikte är vänt mot betraktaren och hon ser allvarligt upp och bort med sluten 
mun. Hon har små pärlörhängen och är klädd i en blågrå melerad, långärmad 
tröja och en vit-blå-rosa rutig skjortkrage sticker upp i halsen. Bakom henne syns 
ett suddigt landskap.
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Bildtext:

Planlösningen avgjorde

”Vår granne hade en Västkust-Stuga och vi hade ett äldre fritidshus. Det var charmigt men 
obekvämt. Vår nya Västkust-Stuga har en fantastisk planlösning. Som gjord för fritid. Öppen och 
luftig inuti och med stor terrass under tak ute. Alla i familjen har egna sovrum. Ett par gäster kan 
vi också ta emot.” 
Lillemor Hebbe, sjuksköterska    

Annons F

Helmonteringen avgjorde. Västkuststugan (1977)

Bildbeskrivning: Annonsens format är helsida och består av ett större och ett 
mindre fotografi, båda i färg, samt cirka 1/4 sida text. I textdelen finns en kupong 
att klippa ut med texten: ”Jag vill ha mer information om Västkust-Stugans fri-
tidshus. Skicka stora katalogen med hus från 30 till 105 m2”. På sidans nedre del 
finns rubriken: ”Välkommen till våra visningshus. Vi visar Väst-Kuststugan fullt 
utrustad och möblerad”. Vidare finns en hänvisning till ett antal orter och utställ-
ningsområden. Det större fotot visar en produktbild av ett hus med långsidan mot 
betraktaren och placerad i ett bergigt landskap med vegetation nära huset. Fasa-
den är klädd med omålad liggande träpanel och delvis dold av buskar, träd och 
skuggor. Taket har en flack takvinkel och är klädd med takpannor. En person står 
på taket böjd mot skorstenen och verkar ha någon typ av redskap i ena handen. 
Det mindre fotot visar en närbild på en medelålders man. Han har en jeansblå 
långärmad, uppknäppt skjorta med en bröstficka på sig ur vilken en tumstock 
sticker upp. Hans mellanblonda hår har antydan till bena och är lite vindrufsat. 
Han ser med öppen blick på betraktaren och småler med sluten mun. Till vänster 
om honom finns ett tegelparti i närbild och till höger ett landskap på distans.

Bildtext:

Helmonteringen avgjorde
”Jag har noga jämfört Västkust-Stugan med liknande fabrikat. Västkust-Stugan ger mycket 
för pengarna. Trots att jag är inredningssnickare köpte jag helmontering, det ingick i priset och 
kostade 4.500 vill jag minnas. Jag tror inte att någon kan göra det billigare. Just nu håller jag 
på med en plåtskoning till skorstenen.” 
Tommy Tedenkvist, inredningssnickare

Annons G

BORO Bungalow Fritidshuset för det generösa livet. HSB Borohus 
(1980)

Bildbeskrivning: Annonsen består av en hel sida. En kupong att klippa ut och 
skicka in med texten ”Jag beställer mer information om BORO Bungalow” finns 
i textdelen. Halva sidan tas upp av en svart-vit teckning med en bardisk i förgrun-
den, där personen kan uppfattas som en tonåring som sitter och äter ur en skål 
med uppkavlade ärmar och hängslen. På bardisken finns frukosttillbehör i form av 
marmelad, flingor, bröd, bordsmargarin/smör och en tekopp. I bakgrunden syns 
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storstugan med öppen spis, TV och vinkelsoffa. I soffan sitter en kvinna klädd i 
långbyxor och tröja och läser en tidning. Utsikten antyder klippor och en segelbåt. 
En mindre teckning finns också med husets fasad med antydd träpanel. En annan 
teckning visar en möblerad planlösning med en storstuga med soffa, bord och tre 
fåtöljer samt braskamin, ett u-format kök med tre sittplatser vid bardisken och sex 
sittplatser vid matbordet, ett duschrum med wc och plats för tvättmaskin, bastu, 
två sovrum med enkelsängar och ett sovrum med dubbelsäng.  

Bildtext:

BORO Bungalow

Fritidshuset för det generösa livet.
BORO Bungalow är ett påkostat fritidshus med elegant och luftig planlösning. 
Stora ytor på 100 m2 känns ”oändligt” men har ändå en avskild matplats ”runt 
hörnet”. I anslutning till det eleganta barköket. 
Tre härliga sovrum, badrum och bastu med dusch gör fritiden till en njutning. 
Bekvämt även under den kallaste norrlandsvinter tack vare effektiv isolering.
Det svepande taket täcker större delen av det sköna trädäcket på tre av husets 
sidor. Du hittar alltid en vindskyddad hörna.
Du får samma fördelaktiga lån som på övriga BORO fritidshus. Dvs ett lån på 
25 år till byggsatsen och ett tilläggslån på 25 år till uppförandet. Båda med 5 års 
amorteringsfrihet. Och du betalar ingenting kontant.
Vill du ha något extra är BORO Bungalow det idealiska fritidshuset. Också i kva-
litet och pris. Jämför gärna med vilket annat fritidshus som helst. Fyll i och posta 
kupongen idag så skickar vi mer information till dig.
När du köper BORO Bungalow väljer du trygghet.
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kapitel 4

Översiktsplaner som ingår i studien

år kommun planbeteckning planversion

kommuntäckande

1 2010 Gotland Antagen 2010-06-14

2 Kävlinge Antagen 2010-02-11

3 Helsinborg Antagen 2010-05-18

4 Varberg Antagen 2010-06-15

5 Trosa Antagen 2010-06-16

6 Karlskrona Utställning t.o.m. 2010-06-09

7 Lomma Utställning t.o.m. 2010-09-10

8 Oxelösund Utställning t.o.m. 2010-06-14

9 Sotenäs Utställning t.o.m. 2010-06-21

10  Sölvesborg Utställning t.o.m. 2010-08-12

11 Trelleborg Utställning t.o.m. 2010-04-19

12 Uddevalla Utställningshandling 2010-11-12

fördjupning

13 Gävle Norrlandet Utställning t.o.m. 2010-07-30

kommuntäckande

14 Kramfors Samråd t.o.m. 2010-04-11

15 Kungälv Samråd t.o.m. 2010-04-26

16 Landskrona Samråd t.o.m. 2010-04-26

17 Nyköping Samråd t.o.m. 2010-09-30

18 Nynäshamn Samråd t.o.m. 2010-01-31

19 Strömstad Samråd t.o.m. 2010-08-17

20 Värmdö Samråd t.o.m. 2010-09-30

21 Vellinge Programsamråd t.o.m. 2010-

2009

22 Göteborg Antagen 2009-02-26

23 Kalix Laga kraft 2009-11-17

24 Orust Laga kraft 2010-04-12

25 Skurup Antagen 2009-10-26

26 Stenungsund Antagen 2009-11-23

27 Älvkarleby Antagen 2009-09-30
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år kommun planbeteckning planversion

fördjupning

28 Halmstad Tylösand-Frösa-
kull-Sandhamn

Antagen 2009-04-23

29 Kristianstad Det växer 
längs kusten!

Program godkänt av 
KF 2009-02-10

30 Simrishamn Stenshuvud Samråd

31 Västervik Hornslandet Antagen 2009-01-29

kommuntäckande

32 2008 Båstad Laga kraft 2009-12-02

33 Torsås Utställning t.o.m. 2010-08-16

34 2007 Karlshamn Antagen 2007-03-05

35 Mörbylånga Antagen 2007-06

36 Norrköping Aktualitetsförklaring 
ÖP02 2007-06-29

37 Örnsköldsvik Antagen 2009-09-24

38 2006 Kungsbacka Antagen 2006-04-27

39 Lysekil Antagen 2006-06-21

40 Ronneby Laga Kraft 2006-12-29

41 Söderköping Antagen 2006-04-26

42 Öckerö Antagen 2006-06-14

43 Österåker Antagen 2006-05-29

44 Mönsterås Del 1:
Mål och strategier

Antagen 2002-02-25

Del 2: Kusten Antagen 2006-06-26

45 2005 Haparanda Antagen 2006-06-19

46 Ystad Antagen 2005-11-17

fördjupning

47 Norrtälje Skärgården Antagen 2005-08-29

kommuntäckande

48 2004 Norrtälje Antagen 2004-04-26

49 Södetälje Antagen 2004-04-26

50 Ängelholm Antagen 2005-06-20

fördjupning

51 Piteå Skärgård Antagen 2004-03-22



188

år kommun planbeteckning planversion

kommuntäckande

52 2003 Tjörn

53 Östhammar Antagen 2003-06-10
Aktualitetsförklaring 2009-06-10 

54 Borgholm Antagen 2002-10-21

55 Botkyrka Antagen 2002-
Aktualitetsförklaring 2006

56 2002 Tanum

fördjupning

57 Haninge Kustplan Antagen 2002-05

kommuntäckande

58 2000 Bromölla Antagen 2003-01-27

59 Malmö Antagen 2000-12

60 Oskarshamn Antagen 2003-03-10

61 1999 Kalmar Antagen 1999-12-20

Burlöv Antagen 1998-10, aktualitets-
förklaring 2002-10 och 2006  

fördjupning

62 1995 Falkenberg N. kustområdet Antagen 1995-06-29

63 S. kustområdet Antagen 1994-05-26

Följande kommuner finns med i SCB:s studie av kustkommuner, men ingår inte i 
denna studie av följande skäl.

Laholms kommuntäckande översiktsplan, antagen 2004-01-29,finns inte tillgäng-
lig digitalt.

Höganäs kommuntäckande översiktsplan, antagen 2002-10-17, saknar digital 
planbeskrivning.

Luleås kommuntäckande översiktsplan är antagen 1990-06-18. I december 2008 
antog kommunen en ny vision för Luleå år 2050. Arbetet med ny översiktsplan är 
påbörjat.

Falkenbergs kommuntäckande översiktsplan är antagen 1990 och betraktas av 
kommunen som inaktuell. Ny översiktsplan ska tas fram.  

Tierp enligt uppgift på hemsidan pågår arbete med ny översiktsplan  
Enligt information på kommunens hemsida pågår sedan år 2007 visionsarbete, 
vilket har resulterat i två föreslagna visioner, vilka omarbetas till en. Material 
saknas på hemsidan.

Valdemarsvik kommuntäckande översiktsplan antagen 1990-04-17. Ingen infor-
mation på kommunens hemsida.
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