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Sammanfattning 
Hur har man marknadsfört småhus genom bild och text mellan 1960-2010? Genom detta 
examensarbete vill jag undersöka vilka förändringar som har skett i småhusbranschen under denna 
femtioårsperiod. Målet är att överskådligt samla det tidstypiska hemmet för de olika tidsperioderna i 
arbetet så att man kan se vilka skillnader respektive likheter som finns i marknadsföringen.  

Resultatet innefattar dels fakta om årtiondena och förklaringar till varför katalogerna såg ut på ett 
visst sätt under en viss tidsperiod.  

Bilder från de studerade katalogerna diskuteras även i dessa kategorier: 

 Huset och uterummet 

 Köket 

 Vardagsrummet 

 Badrummet 

 Övrigt 

Arbetet visar på att sättet att marknadsföra småhusen har förändrats en del genom åren. Dels genom 
trender som ständigt förändras, men även på grund av att vissa företeelser varit viktigare under vissa 
perioder. Exempelvis ansågs väggens isoleringsfunktion viktig att visa i katalogerna under oljekriserna 
på 1970- och 1980-talet.  

Katalogernas mest fundamentala försäljningsargument, att ett husköp innebär familjelycka, verkar 
dock vara tidlöst. 
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Summary 
How have house catalogues marketed their houses through images and texts between 1960-2010? 
Through this thesis, I examine the changes that have occurred in this sector during this fifty-year 
period. The goal is to clearly gather the contemporary home for the different time periods so you can 
see the differences and similarities in marketing. 

 
The result includes both facts about the decades and the reasons why the catalogs looked a certain 
way during a certain time. 

 
Photos in the studied catalogs are also discussed in these categories:  
�• House and garden 
�• Kitchen 
�• Living Room 
�• Bathroom 
�• Other 

 
The study shows that the way to market small houses have changed somewhat over the years. Partly 
by trends that are constantly changing, but also because some things were more important during 
certain periods. For example, wall insulation was important to show in the catalogues during the oil 
crises of 1970 - and 1980's. 

 
The most fundamental selling point in the catalogues, that a house purchase involves the family 
fortune, seems to be timeless. 
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Abstract 
Denna studie baseras på ett intresse att undersöka förändringar och likheter inom marknadsföring av 
kataloghus mellan 1960-2010. Genom en litteraturstudie och en utförlig studie av småhuskataloger 
under denna femtioårsperiod har vissa slutsatser kunnat dras. Resultaten visar både på likheter och 
skillnader i marknadsföringen. Det viktigaste försäljningsargumentet har under alla årtionden visat sig 
vara att försöka sälja familjelycka i bild och text.  

 

Småhus, kataloghus 
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1. Introduktion 
Hur säljer man ett drömboende till en medelsvensson med hjälp av bild och text? Hur vill människor 
i Sverige bo? Själv vill jag bo bekymmersfritt, rent, rymligt, stilfullt, lekfullt och med ett leende på 
läpparna. Hur såg det perfekta boendet ut förr och hur ser det ut idag? Detta examensarbete syftar till 
att överskådligt kunna se hur olika småhusföretag som tidigare sålt, eller fortfarande säljer 
prefabricerade hus, har marknadsfört sig via kataloger under olika tidsperioder.  

1.1 Bakgrund 
I Sverige började försäljningen av småhus med hjälp av kataloger på allvar under 1930-talet. 
Trähusindustrin intog under 1930- och 40-talen en ledande ställning i utvecklingen av prefabricerade 
byggnadselement och snickerier, men när virkesproduktionen minskade under andra världskriget steg 
virkespriserna kraftigt. På grund av detta var det svårt för trähusindustrin att följa med i utvecklingen 
under 1950-talet. På 1960-talet förändrades situationen dock igen då virkesbesparande konstruktioner 
utvecklades och mer effektiva maskiner började användas. Trots detta var det inte förrän i slutet av 
1970-talet som småhusföretagen slog igenom ordentligt genom satsningar på att ge köparen 
möjlighet att själv forma sin bostad. Drömmen om familjelyckan och lugnet, som kanske kunde 
hittas i det nybyggda huset, växte och allt fler svenskar kunde se sitt drömhus byggas från grunden 
(Edlund et al 2004).  

1.2 Syfte 
Genom detta examensarbete vill jag undersöka vilka förändringar som har skett i småhusbranschen 
mellan 1960-2010 samt hur marknadsföringen i branschen förändrats under samma tidsperiod för att 
på så sätt få en förståelse för hur branschen har utvecklats genom decennierna.  

1.3 Frågeställningar 
Vilka skillnader respektive likheter i marknadsföringen finns? 
Vilka trender förekom under de olika tidsperioderna? 
Vad vill man att läsaren ska känna då de ser en bild/läser en text?  
Vilken målgrupp vänder katalogerna sig till?  

1.4 Mål 
Målet med detta examensarbete är att på ett överskådligt sätt samla det tidstypiska hemmet för de 
olika tidsperioderna. Vidare finns det förhoppningar på att examensarbetet ska ge läsaren en bild av 
hur småhusbranschen förändrats under en femtio års period. 

1.5 Avgränsningar 
Hur byggtekniken har förändrats genom åren och vilka materialval som gjorts under de olika 
tidsperioderna kommer möjligtvis att nämnas kort, detta kommer dock inte vara det centrala i 
arbetet. Fokus kommer att ligga på att analysera bilder för att hitta försäljningsargument, men även 
texter kommer i mån av tid att analyseras. 
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2. Metod 
Arbetet har inletts med en litteraturstudie, men få böcker har visat sig vara användbara. Därefter 
studerades olika småhuskataloger på Lunds universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket i 
Stockholm. Arbetet avslutades med en sammanställning. 

2.2 Urval 
Under mina besök på Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek var mycket av det material 
jag fick tillgång till mindre annonser. Jag valde dock att sålla bort de mindre reklambladen i min 
undersökning, då de inte var relevanta i min undersökning.  

2.3 Felkällor 
Jag har inte haft möjlighet att använda bilder ur de kataloger jag har analyserat ifrån 1960-talet, utan 
endast använt bilder i boken Kataloghuset (Edlund et al 2004).  Dock har jag ansett att dessa bilder 
varit tillräckliga och att de stämt överens med katalogerna jag analyserat. Tillgången på kataloger från 
olika tidsperioder har varierat mycket. Färre kataloger från 1960- och 1980-talet har analyserats, än 
kataloger ifrån 1970- och 2000-talet. Kataloger från 1990-talet har varit mycket få och därmed har det 
varit svårare att dra slutsatser från denna period. Vilken känsla människor får då de ser en bild kan 
variera från fall till fall. I detta arbete har jag utgått ifrån mitt eget perspektiv. 
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3. Resultat med kommentarer 

3.1 1960-talet 

Befolkning (1960): 7 497 967 
Antal villahushåll (1960): 1 285 000 
Genomsnittligt villapris (1967): 96 000 kronor 
Ränta: 5,75 (tioårsränta) 
Inflation: 4,1 % 
Vanligaste värmekällan: Olja, långsam övergång till el 
Prisförändring på småhus jämfört med föregående tioårsperiod: +71 % (Broomé 2006a) 

 

1961 introducerade Myresjöhus sitt nya enfamiljshus, ett hus i ett plan med källare som kallades typ 6. 
Typ 6 var ett hus som var färdigt att montera och i många avseenden representerade det något annat 
i jämförelse med 1940- och 50-talens kataloghus. Huset fick mer direkt kontakt med källarvåningen 
och förtillverkningssystemet var betydligt mer avancerat än tidigare. Den största förändringen var 
dock att våtrumsblocket, det vill säga badrummet och kökets diskbänksbeslag, även kom som en 
prefabricerad sektion (Edlund et al 2004). Energin i hushållet var en viktig fråga under 1960-talet, i 
och med övergången från olja till el. Förändringen blev dock något som de flesta människor ansåg 
var positivt (Broomé 2006a) 
 

De nya husen och lägenheterna inreddes med stormönstrade tapeter och spånplattor. Plast- och 
pappersprodukter massproducerades och ledde till en �”slit och släng�”-debatt (Edlund et al, 2004). 

 
Under 1960-talet var bostadsbristen i Sverige stor, eftersom många människor flyttade in till 
storstäderna där jobben fanns. För att ta hand om problemen antog riksdagen 1965 
�”Miljonprogrammet�”, ett program som innebar att en miljon bostäder skulle byggas inom en 10 års 
period. Miljonprogrammet förknippas idag ofta med stora höghus i tråkiga, oestetiska boendemiljöer, 
men faktum är att endast en tredjedel av de bostäder som byggdes under miljonprogrammet var 
höghus. En tredjedel bestod av låga flerbostadshus och den sista tredjedelen var massproducerade 
småhus (Ottosson 2006a). 

  

Mestadels hade småhusen som byggdes på 1960-talet ytterdörren vid marknivå. Man började bygga 
husen några meter in på tomten så att förbipasserande inte skulle kunna se rakt in i husen. Tomten 
började delas in i framsida och baksida, trädgården användes allt oftare som en plats där man kunde 
koppla av och där barnen att kunde leka (Ottosson 2006a). 

 

På många 1960-tals hus användes det vita mexiteglet som var mycket populärt. Planlösningen var 
mer öppen än tidigare i 1960-talshusen. Möbler av spånplattor och plast i starka färger var normen. 
Möblerna smyckades med dynor av skumplast som var klädda med avtagbart tyg. Heltäckningsmattor 
och plastgolv i form av imitationer av keramikgolv var populärt. Gipsskivor blev allt vanligare som 
ytmaterial i väggar och dessa kläddes i vävtapeter eller plasttapeter med tvättbar yta. Stora lampor och 
stora mönster var moderna och orange var den populäraste färgen bland andra färgglada kulörer 
(Ottosson 2006a).  

 

Stor vikt lades redan på 1960-talet vid trämaterialets goda egenskaper. I katalogen �”Boro �– 
småhusinformation 1962�” beskriver Hilding Brosenius, professor i byggnadsteknik, trä så här:  
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�”De positiva egenskaperna hos trä är så påfallande och så svåra att ersätta genom andra material att man förstår att 
trä �– i synnerhet i ett träproducerande land som vårt �– är och alltjämt kommer att vara ett av de viktigaste 
byggnadsmaterialen�”.  

3.1.1 Huset och uterummet 

 

   
                            Figur 1.                   Figur 2. 

   
     Figur 3.                      Figur 4. 

 

I uterummet fanns den avkoppling som den utarbetade villaägaren alltid behövt (Broomé 2006a).  
Figur 1 visar tydligt en familjär känsla. På husets trygga baksida kan man få se barnen växa upp och ta 
sina första, stapplande steg. Allt detta för att locka de nybildande familjerna i landet att köpa hus. 
Omgiven av fina rabatter försöker figur 2 visa hur en familj kan koppla av en vacker sommardag på 
uteplatsen. Altanen var relativt ovanlig på 1960-talet och det var exklusivt att kunna sitta ute omgiven 
av naturen i trädgården och äta middagen eller lunchen, samtidigt som man andades in den friska 
luften (Broomé 2006a). 

 

Mannen i figur 3 påtar och jobbar med sitt eget trädgårdsland. Vilket visade 1960-talets husköpare 
hur skönt, fridfullt och givande det kunde vara att ha sin egen hobby på baksidan av huset.  

 

Även på vintern var 1960-talets hus vackert och mysigt att komma hem till, vilket figur 4 vill visa. 
Mannen som står innanför dörren och tittar ut på sin kvinna och barnet som ligger i barnvagnen 
längtar efter sin familj och är glad att de kommit hem.  
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3.1.2 Köket 

 

   
                Figur 5.                       Figur 6. 

   
                               Figur 7.              Figur 8. 

 

I 1960-talets kataloger var det ovanligt med bilder från husets insida, med undantag för köken, som 
ofta var barkök och även relativt stora (Ottosson 2006a). Köksdrömmarna var ett liv i en 
pastellfärgad idyll. Mannen gick till arbetet, kvinnan gjorde diverse hushållssysslor och barnen var 
hemma. Köket var en underbar plats att vistas i och ofta visar bilderna hur välplanerade de var 
(Broomé 2006a).  

 

1960-talets kök är härliga och rymliga. Kvinnan i figur 5 står vid spisen och är den stereotypiska 
rollen som husa eller kokerska i det rena köket. Bordet är redan dukat och blommor ligger på 
bardisken. Mannen kanske uppskattar sin kvinnas färdigheter vid spisen och vill ge henne fina 
blommor som tack. Kvinnan i figur 6 ser stolt ut då hennes man luktar på hennes middag och ler. 
Alla vill vi ha uppskattning för det vi gör och det ser väldigt enkelt ut att göra mat i det nybyggda 
köket. Ytan i figur 7 är nog inte så värst stor men bildens vinkel får köket att se större ut än det är.  

 

Figur 8 är mycket stereotypisk. Kvinnan står i sina högklackade skor och ser vacker ut, samtidigt som 
hon har ett gnistrande rent kök. Hon lär sin dotter hur hon ska bete sig i köket så att hon en dag 
kanske kommer att klara rollen. Köksbilderna vände sig framförallt till kvinnor. Om man var 
hemmafru så skulle man vara glad och lycklig i sin roll. Under tidigare decennier då köket inte var lika 
modernt var det svårare att laga mat. Man vill även visa att i det �”perfekta köket�” var det bara att 
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vrida på en knapp för att kunna laga maten, tack vare elektriciteten som numera var standard i de 
nybyggda husen. 

3.1.3 Vardagsrummet 

 

     
                                    Figur 9.               Figur 10. 

   
                Figur 11.                          Figur 12 

 

Vardagsrummet var till för att få ro och ta hand om sig själv, att läsa en bok, en tidning eller kanske 
bara för att umgås. De flesta familjer började också samlas kring hemmets nya underhållningsapparat, 
TV:n (Broomé 2006a) 

 

Figur 9 är trots sina varma, klara färger inte speciellt lockande. I ett vardagsrum vill familjen umgås 
och ha roligt tillsammans. Det enda som inbjuder är den lilla fåtöljen i hörnet där man kanske vill 
sitta och läsa en bok och ta det lugnt.  I figur 10 ser vi däremot en man som har det skönt där han 
sitter hopkurad i fåtöljen och läser tidningen. Detta kanske för att locka den arbetande affärsmannen 
i familjen. I figur 11 vill man visa att vardagsrummet är ett familjärt samt ett gästvänligt rum att 
umgås i. På 1960-talet bodde fortfarande många kollektivt, den här bilden borde alltså ha tilltalat dem 
som ville bjuda hem gäster till sitt hem samt dem som ville bo kollektivt. I figur 12 läser kanske 
fadern ur en bok för sin son, eller möjligtvis hjälper han pojken med någon läxa. Bilden förmedlar ett 
band mellan far och son. 
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3.1.4 Badrummet 

 

   
Figur 13.              Figur 14. 

 

Bidén var självklar i 1960-talets badrum. Badrummen i figur 13 och 14 framstår som lyxiga och 
rymliga för att vara 1960-talsbadrum. I dagens ögon är de dock inte mer än standard. Duschhörnan 
återfinns i de flesta nyrenoverade och nybyggda badrum. Färgat sanitetsporslin blir populärt. Nu 
finns både handfat och toaletter i gult, blått, brunt och rött. 

 

Figur 13 och 14 är ganska lika och visar hur rent och snyggt 1960-talets badrum är. Knappt två 
tredjedelar av Sveriges befolkning hade bad och dusch under denna tid. På landsbygden var det 
speciellt vanligt med badrumslösa hem (Edlund et al 2004).  

 
3. 2 1970-talet 

 
Befolkningsmängd (1970): 8 081 229 
Antal villahushåll (1975): 1 436 699 
Genomsnittligt villapris (1977): 253 000 kronor 
Ränta: 7,55 % (tioårsränta) 
Inflation: 6,9 %  
Vanligaste värmekällan: Direktverkande el  
Prisförändring jämfört med föregående tioårsperiod: 142 % (Broomé 2006a) 
 

Under 1970-talet bodde man och arbetade kollektivt. 1974 avslutades �”miljonprogrammet�”. 1 005 
614 nya bostäder hade byggts och var fjärde svensk bodde i ett miljonprogramhus. 
Miljonprogrammet anses ofta vara ett misslyckande, trots att bostadsbristen faktiskt avhjälptes. 
Anledningen till detta är att hemmen var helt fria från hemkänsla och byggda med nya material som 
snart visade sig vara dåliga. Till exempel började fönster ruttna och de platta taken började läcka in 
vatten (Ottosson, 2006b).  
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1971 byggdes det första kärnkraftverket i Sverige och direktverkande el blev vanligare i småhusen, 
men alternativa bränslen som sol, jord och luft önskades redan då. 1973 inledde de oljeproducerande 
länderna en bojkott mot USA och det blev oljekris. Priset på olja blev därmed väldigt högt och på 
grund av detta blev energiförbrukningen ett viktigt försäljningsargument för huskatalogtillverkarna. 
Välisolerade ytterväggar och bjälklag blev allt viktigare i husen (Ottosson 2006b) 

 

I 1970-talets hus skulle hela familjen trivas, inte bara de vuxna utan även barn och ungdomar. Huset 
började också bli mer funktionellt än tidigare.  

 
I Annebergshus katalog ifrån 1976 beskrivs hur varje rumsenhet i huset kan ge mångtaliga 
variationsmöjligheter. Fantasi och skaparglädje ska i rummet komma till uttryck och hur den 
personliga prägeln, med de egna sakerna som gungstolen och farfars stora byrå alltid ska få plats och 
passa in i hemmet. Alla olika människors behov ska få rum i huset.  

 

Ett rum kan för någon vara ett sovrum, en vävstuga för någon annan eller kanske ett bibliotek för 
den tredje. Rummen ska också kunnas göra om, de behov vi människor har idag är kanske inte 
detsamma som de vi hade igår. Köparen ska förstå vikten av att de har chans att påverka mycket i 
huset med deras personliga stil. Det är ju trots allt ofta den valfriheten som gör att människor väljer 
de dyrare arkitektritade husen istället för de redan designade småhusen i kataloger. Ytterväggar, 
bjälklag och takstolar beskrivs i detalj. Materialvalen motiveras, mått beskrivs och alltihop är 
monteringsfärdigt. Även om gemene man inte är expert på byggteknik är det givetvis en säkerhet att 
veta vad ytterväggar och annat består av. Om inte annat kan kunden kolla upp positiva och negativa 
egenskaper med materialen innan valet av företag väljs. Det finns många typer av hus och många 
olika material. Alla tomter är inte plana. Alla människor har inte samma smak.  

 

Under 1970-talet steg husens uppvärmningskostnader mycket till följd av den internationella 
oljekrisen på 1970-talet. Under den här perioden blev åtgärder som kunde hålla energiförbrukningen i 
småhusen nere ett viktigt försäljningsargument. Kataloghusföretagen försökte ständigt förbättra 
isolering i ytterväggarna och i vindbjälksbalken just för att visa hur energisnåla deras hus var. 
Väggelementen försökte man konstruera så att köldbryggor och luftläckage kunde undvikas i största 
möjliga mån. Genom en bild på ett tvärsnitt av en vägg ville man visa hur tjock och välisolerad 
väggen var. Ibland var energivinsterna relativt små och det huvudsakliga skälet till denna �”tävling�” 
om tjockast isolering kom därmed att handla mer om ett försäljningsargument än om själva 
energisparandet i sig (Edlund et al 2004). 
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3.2.1 Huset och uterummet 

 

    
Figur 15.                   Figur 16. 

 

    
Figur 17.                            Figur 18. 

 

På 1970-talet blev 1½ plans hus mycket populära. Småhusen byggdes tätt med en liten trädgård som 
skulle vara lättskött och med en gräsmatta där man kunde koppla av och njuta (Ottosson 2006b). På 
många av bilderna med hus leker barn i förgrunden. Här ska barnen kunna leka och trivas samtidigt 
som föräldrarna lugnt kan sitta på verandan och prata. Både tegel och träpanel används flitigt i 
byggnationerna.  

 

Pojken i figur 15 hoppar hopprep samtidigt som resten av familjen sitter och fikar. Familjen var 
viktigare än någonsin tidigare under 1970-talet och barnen värderades lika högt som resten av 
familjen. Figur 16 och 17 visar livet precis utanför villan. De som köper hus är ofta blivande eller 
nyblivna föräldrar, därför var det då precis som idag, extra viktigt för småhustillverkarna att visa att 
barn kunde leka, bo och ha roligt i trädgården utanför just deras hus. Precis som på 1960-talet 
förekom målade bilder, som figur 18, relativt ofta i 1970-talets kataloger, även om småhusföretagen 
allt oftare började använde sig av foton. 
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3. 2. 2 Köket 

 

 
Figur 19. 

       
Figur 20                    Figur 21. 

 
Figur 22. 
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Det användes ofta exklusivare material i katalogerna än standardsortimentet. Kylskåp, spisar och 
diskmaskiner i matchande färger fick man betala extra för. Barkök byggdes ofta i husen (Ottosson 
2006b). Figur 19 visar ett stort kök där familjen ska äta sin frukost. Många skåp ryms i köket. Stora 
mönster och stora lampor, som i figur 20, var modernt. Hur oestetiskt 1970-talet än må vara i folks 
ögon är bilderna mer verklighetstrogna än 1960-talets idealiska köksbilder. Figur 20 och 22 visar 
faktiskt hur en familj kan bo och leva, på riktigt. Att visa att husdjur också är familjemedlemmar visas 
i figur 21.  

 

I det lagom stora och mysiga köket kan barnet läsa sina läxor eller en serietidning i mammans närhet 
då hon lagar mat. Viljan att vara med barnen, att sätta dem i första hand och ha en god relation till 
dem är ett outtalat försäljningsargument i de verklighetstrogna bilderna från 1970-talets kataloger. 
Köket avskiljs lite från matbordet med hjälp av den lilla baren som sticker ut.  

3. 2. 3 Vardagsrummet 

 

     
                           Figur 23.                                        Figur 24. 

 
Figur 25. 

 

I vardagsrummet skulle man kunna ta det lugnt och ofta finns vardagsrumsbilder på soffor, som på 
bild 23 och 24. Bilderna representerar en plats där familjen kan ha en obesvärad och fridfull stund 
tillsammans. En gillestuga med öppen spis fanns ofta i källaren. Bilder på familjer som sitter framför 
brasan precis som i figur 25 är mycket vanliga i 1970-talets småhuskataloger. Även bilder på 
vardagsrummet, med mönstrade soffor var vanliga på 70-talet. Det vanligaste byggmaterialet i väggar 
och tak var gipsskivan, som sedan 1960-talet blivit populär. Samtidigt var trä, gärna furuvirke med 
synliga ådringar och kvistar också mycket populärt under 1970-talet.  
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3. 2. 4 Badrummet 
 

 
Figur 26. 

 

      
                      Figur 27.                                     Figur 28. 

 

Kvinnan i figur 26 som gör i ordning sig i badrummet genom att borsta sitt hår är en typisk 70-tals 
bild. Just den här bilden är tagen ur katalogen Eksjöhus. Även figur 27, med pojken som sitter på 
toaletten är vanlig i 1970-talets kataloger. Utrymmens funktionalitet visas nämligen ofta på bilderna. 
Vid den här tiden frossade man även inredningsmässigt i färg, precis som i figur 28, och även 
mönster (Broomé 2006a). Bidén finns fortfarande kvar i 1970-talets badrum. Många bilder i 
katalogerna har starka färger som matchar med varandra. De färgade toaletterna och badkaren fick 
man betala extra för. Infällda handfat och plastade träpaneler är på modet. Dekorativa 
stengodsplattor i färgerna brunt och orange är populärt. 
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3. 2. 5 Övrigt 

 

   
Figur 29.               Figur 30. 

 

 
Figur 31. 

 

Vackra naturbilder, som figur 29 och 30, var ett vanligt inslag i 1970-talets småhuskataloger även om 
de egentligen inte hade något med själva husen att göra. Tanken var kanske att dessa bilder istället 
symboliserar hur härligt livet är och genom att lägga dessa bilder tillsammans med bilder ifrån olika 
villor blir budskapet �”såhär härligt blir livet om du köper en villa ifrån oss�”. �”Må gott i din egen 
hemma bastu.�” står det bredvid figur 31 i katalogen Eksjöhus �”Känner du dig stressad och trött? Ta 
ett bastubad �– det hjälper. Stressen rinner av med svetten.�” 
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3. 3 1980-talet  
 

Befolkningsmängd (1980): 8 317 937 
Antal villahushåll (1980): 1 602 117  
Genomsnittligt villapris (1987): 405 000 kronor 
Ränta: 15,10 % (femårsränta) 
Inflation: 14,3 %  
Vanligaste värmekällan: Vattenburen el  
Prisförändring jämfört med föregående tioårsperiod: 63 % (Broomé 2006b) 

 

I Götenehus katalog �”Hjärtevarma färdigbyggda Götenehus�” ställs frågor som �”Vilka behov har Din familj?�” 
�”Vilken hustyp har Du tänkt Dig?�” och �”Hur ser tomten ut?�”. Svarar gör de direkt i katalogen: �”Vilka svar 
Du än ger på de här frågorna finns det ett Götenehem som passar Dig och Din familj.�” Därefter berättas det om 
de olika val som är möjliga.  

 

I katalogen från Myresjöhus som heter Myresjö och är stämplad 1982 beskriver Myresjöhus att de är 
ett av Sveriges äldsta trähusföretag. Det beskrivs även att de vunnit pris för förnuftiga och vettiga 
enfamiljshus. Funktionella kök och variationsmöjligheter radas upp för att visa hur villiga de är att 
möta kunden.  

 

Under 1980-talets början var fortfarande väggisoleringens tjocklek ett viktigt försäljningsargument i 
småhuskatalogerna, men under 1980-talets mitt minskade emellertid betydelsen av denna sorts 
försäljningsargument på kataloghusmarknaden. Husytorna ökade under 1980-talet, samtidigt som 
marknadsföringen och husens gestaltning riktades nu i allt högre grad mot de övre inkomstskikten. 
En större del av den tillgängliga bostadsytan avsattes även för umgänge och representation (Edlund 
et al 2004). 

3. 3. 1 Huset och uterummet 

 

     
Figur 32.   Figur 33. 
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Figur 34. 

Utsidan av de klassiska svenska husen har inte förändrats mycket sedan 1970-talet, vilket kan ses i 
figur 32 och 34. Däremot gjorde Eurohuset, figur 33, entré på den svenska marknaden, ett hus som 
inte kommer från den svenska byggtraditionen. Eurohusets kännetecken är ett övertungt pelarburet 
tak och en vindskupa som markerar entrépartiet, spröjsade fönster och fasader i mexitegel (Edlund et 
al 2004). 

3. 3. 2 Köket 

 

      
                        Figur 35.                       Figur 36. 

 

Allt skulle vara vitt på 1980-talet. Självklart skulle även köket vara det som i figur 34 och 35. I 1980-
talets huskataloger ligger fokus mer på att visa husen och rummen än på att visa hur människor bor i 
sina hus.  
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3. 3. 3 Vardagsrummet 

 

        
Figur 37.    Figur 38. 

 

 
Figur 39. 

 

Vardagsrummet skulle, precis som köket, gärna vara i vitt eller i andra ljusa färger så som i figur 37, 
38 och 39. I övrigt är det inte mycket som förändrats i husets vilorum om man jämför med förgående 
årtionde.   
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3. 3. 4 Badrummet 

     
Figur 40.                          Figur 41. 

 

Badrummet var enkelt, med nyheten att ett skåp fanns under handfatet så att alla nödvändiga 
badrumsatteraljer skulle få plats. Dubbla handfat och kaklat badrum tillhör drömmen i det nya 
badrummet. De färgglada och matchande toaletterna och badkaren som under 1970-talet dominerade 
i badrummen är mycket sällsynta i 1980-talets kataloger. Istället är de vita i 1980-talets kataloger, som 
i figur 40 och 41. 

3. 3. 5 Övrigt 

 

    
Figur 42.   Figur 43. 
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Figur 44. 

 

Genom bilder, som figur 42, och tydliga förklaringar beskrivs också hur pass energisparande husen är 
och hur kataloghusföretaget åstadkommit detta. Med hjälp att ett tvärsnitt av vägg i katalogen 
Hjärtevarma färdigbyggda Götenehus i figur 43 förtäljs vilket materialval de valt i de olika delarna av 
väggen och varför. Att väggens energisparförmåga under 1970-talets slut och 1980-talets början blev 
ett viktigt försäljningsargument är ett resultat av den internationella oljekrisen på 1970-talet, då priset 
på olja steg kraftigt (Edlund et al 2004). Planlösningar, som figur 44, blev också allt vanligare att 
använda i katalogerna.  

3. 4 1990-talet 
 

Befolkningsmängd (1990):  8 590 630 
Ränta: 14,71 %  
Inflation: 10,9 %  
Vanligaste värmekällan: Vattenburen el  
Antal villahushåll (1990): 1 839 628  
Genomsnittligt villapris (1997): 733 000 kronor 
Prisförändring jämfört med föregående tioårsperiod i procent: 56 % 
(Broomé 2006b) 

 

I katalogen �”Från skog till hus�” från Myresjö AB är ett av deras försäljningsargument att de har 
kontroll i alla led �– från sågverk till hus. De berättar att allt större krav ställs på att ha nya material i 
husen för att kunna uppnå kraven om ett miljövänligare hus. Trä är ett viktigt och bra material i 
husen vilket de I katalogen gör reklam för. De beskriver att de lägger ner mycket pengar för att vårda 
deras egna skogar och att de planerar virkesförrådet inför de kommande 100 åren. 

 

Bostadsdepartementet lades ned i slutet av 1991, vilket gjorde att bostadsfrågan i första hand blev en 
fråga för marknadskrafterna. Avregleringar och rekordhöga räntor innebar emellertid närmast en 
katastrof för bostadsbyggandet. Vid 1980-talets slut byggdes årligen tjugofem till trettiotusen småhus, 
men nyproduktionen rasade under de följande fem åren och år 1993 byggdes endast 3200 hus 
(Edlund et al, 2004). 
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En viss återhämtning skedde under 1990-talets sista år, men produktionen har ännu inte under 2000-
talets början återhämtat sig helt. 2012 uppskattar TMF att ungefär 5500 småhus kommer att byggas 
(Gustafsson et al 2011). Dock ökade procentandelen kataloghus bland de byggda husen under denna 
period. Från att ha varit ungefär femtio procent av andelen byggda hus under åren 1950-1980, ökade 
andelen kataloghus till ungefär åttio procent 1990. Under det resterande 1990-talet sjönk denna andel 
igen till cirka sjuttio procent (Edlund et al 2004). 

3. 4. 1 Huset och uterummet 

 

 
Figur 45. 

 

 
Figur 46. 

 

Figur 45 och 46 är två exempel på hur husen kunde se ut i 1990-talets kataloger. Bland de vanligaste 
husen är enfamiljshus med utseendedrag av mangårdsbyggnader från 1800-talet och tidiga 1900-talet. 
Det finns dock också många exempel på en mer modern byggnadsstil, där 1980- och 1990-talens en-
plansvilla får större fönsterpartier och burspråk än tidigare (Edlund et al 2004). 
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3. 4. 2 Köket  

 

 
Figur 47.  

 

   
Figur 48.           Figur 49. 

 

90-talets kök skulle vara rymligt och ha en stor arbetsyta. Köksöar, som i figur 48, med plats för 
datorhörna och runda fläktar blev populära vid slutet av 1990-talet. Rostfritt blir även allt vanligare i 
de svenska köken (Broomé 2006d). Även mycket trä fanns i köken, som i figur 47, 48 och 49, 
träslaget var ofta furu.  
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3. 4. 3 Vardagsrummet 

 

       
Figur 50.          Figur 51. 

 

Vardagsrummen är ljusa som i figur 49. Vid kvinnan som sitter och läser en bok i figur 51 står det 
�”Att bo i ett eget hus är att leva det liv du vill leva.�” 

3. 4. 4 Badrummet 

 

 
Figur 52. 

 

Ett mini-spa, ofta med en jacuzzi, blir allt vanligare, som i figur 52, istället för ett vanligt badkar. 
Golvvärme var också väldigt vanligt under den här perioden (Broomé 2006c). 
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3. 4. 5 Övrigt 

                
Figur 53.                     Figur 54. 

Mannen utan skjorta i figur 53 ska föreställa myresjöhusbyggaren som tar ansvar. �”På Myresjöhus tar 
vi ansvar. För hela bygget, om du vill. Från den första kontakten med säljaren till ett helt 
inflyttningsfärdigt hus�” skriver de bredvid bilden. Det lilla rummet intill föräldrarnas sovrum har 
inretts till barnkammare i figur 54. 

3. 5 2000-talet  

Befolkningsmängd (2000):  9 113 257 
Antal villahushåll (2005): 2 007 097 
Genomsnittligt villapris (2006): 1 805 000 kronor 
Ränta: 14,71 %  
Inflation: 10,9 %  
Vanligaste värmekällan: Vattenburen el   
Prisförändring jämfört med föregående tioårsperiod i procent: 56 % (Broomé 2006b) 

 

I Myrsesjöhus katalog �”Myresjöhus �– Husen �– 50 arkitektritade hus i modern, klassisk och marin stil�” berättar 
de om hur företagens långa erfarenheter och kunskaper kommer kunden till godo. De beskriver 
också hur de arbetar efter en �”nollfels-vision�” i allt de gör och att de tar ansvar om något går fel längs 
byggprocessen.  

Småhusmarknaden hade i början av 2000-talet fortfarande inte riktigt hämtat sig efter 1990-talets kris.  
Därmed bestod småhusen på marknaden till övervägande del av hustyper byggda i en stil som ofta 
knyter an till tidigare epokers villaboende (Sveriges Radio 2011). Detta märks även tydligt i 
småhuskatalogerna. Många huskataloger reproduceras och används i flera år under denna period.  
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13000 småhus byggdes 2007, men denna siffra kom att sjunka och 2010 byggdes 7500 småhus. 
Denna sänkning berodde delvis på grund av finanskrisen, men det var även en följd av bolånetaket 
som infördes i oktober 2010. Bolånetaket innebär att man endast får låna till åttiofem procent av 
husets värde (Sveriges Radio 2011). Enfamiljshuset har därigenom i ännu större utsträckning kommit 
att bli en bostadsform som i första hand är förbehållen samhällets mer välbeställda skikt.  

3. 5. 1 Huset och uterummet 

 

 
Figur 55. 

 

   
Figur 56.                     Figur 57. 

 



24 

Malin Junghard 

Bilderna på människorna som gör något roligt utanför huset blir vanligare igen, exempelvis som 
boulespelet i figur 55. Även enkla bilder som endast fokuserar på huset finns också med. I 2000-talets 
kataloger märker man tydligt att katalogbilderna vänder sig till människor i 20-40 års ålder som vill 
börja ett familjeliv, eftersom att bilder på familjer i stor utsträckning finns i katalogerna. Fönstren blir 
också större och släpper in mer ljus än tidigare, I �”Hem för din Livsstil�” av Borohus beskriver de att 
de stora fönstren bidrar till att husägare kommer allt närmare naturen innanför hemmets dörrar. 

3. 5. 2 Köket 

 

 
Figur 58. 

  
Figur 59.                                                           Figur 60. 

 

Köket blir bara större och större. Det ska vara snyggt och modernt, samtidigt som det ska vara 
kliniskt rent. Det blir vanligare att skåp och hyllor ersätts med utdragbara lådor, vilket syns i figur 58, 
59 och 60. I lådorna kan man förvara allt från skafferiprodukter till kastruller (Gson Engqvist).  
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3. 5. 3 Vardagsrummet 

 

  
Figur 61.                        Figur 62. 

 

 
Figur 63. 

 

Numera är nästan alla vardagsrum i katalogerna mycket ljusa och har många fönster som låter solens 
strålar lysa in i rummet, som i figur 61, 62 och 63. Ljusa neutrala färger med några utstickande 
färgklickar, exempelvis i figur 63, får det gärna vara under den här perioden.  

 

Under 2000-talets början blir stora och öppna ytor i hemmet allt vanligare. Vardagsrum och kök är 
numera ofta sammanlänkade med en gemensam yta. I Borohus-katalog �”Hem för din livsstil�” 
påpekar de att de stora ytorna ger barnen utrymme att leka fritt, men det gör samtidigt att föräldrarna 
kan ha god uppsikt över barnens lek. Även I Myresjöhus katalog �”Attraktion�” har ett stort antal av 
husen öppen planlösning för ett luftigare hem.  
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3. 5. 4 Badrummet 

 

 
Figur 64. 

 
Figur 65. 

 

 
Figur 66. 
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Badrummet blir precis som köket, större under 2000-talet, i figur 65 har badkaret blivit till ett 
massage- och bubbelbad, vilket blivit ännu vanligare under 2000-talet (Broomé 2006c). I 
katalogbilderna finns även ofta fönster som släpper in ljus, som i figur 64 och 66.  

3. 5. 5 Övrigt 

 

   
Figur 67.                            Figur 68.   Figur 69. 

    
Figur 70.    Figur 71. 

 

Detaljbilder och bilder på annat än själva huset blir allt fler som exempelvis figur 67 och 68. 
Naturbilder och bilder på familjer är också ett vanligt inslag i 2000-talets kataloger, som figur 69, 70 
och 71. Figur 69 påminner om figur 29 från 1970-talets kataloger.   
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4. Diskussion 
Sättet att marknadsföra småhusen har förändrats en del genom åren. Det är inte troligt att en bild på 
en hemmafru som bakar kakor i köket hade funnits med i en av dagens kataloger. Nuförtiden skulle 
sådana bilder förmodligen anses vara sexistiska och dessutom är det inte längre vanligt att kvinnor är 
hemmafruar i dagens Sverige och på så sätt går själva försäljningsargumentet förlorat. Att bilder på 
husets väggisolering skulle finnas med är inte heller särskilt sannolikt, men under oljekriserna på 
1970- och 1980-talet fanns sådana bilder med i de flesta småhuskatalogerna. Katalogerna återspeglar 
på så sätt den värld vi lever i just nu.   
 

Källare var tidigare nästan alltid standard i hus på 1960- och 1970-talet, men idag är det relativt 
ovanligt att bygga ett hus med källare. Orsaken till detta är troligtvis de fuktproblem som ofta kan 
uppstå när man bygger källare. En annan förändring som skett med tiden är att dagens planlösning är 
även mer öppen än tidigare. Kök, vardagsrum och TV-rum är ofta sammanlänkade med stora, fria 
ytor idag.  

 

På 1950- och 1960-talet var toaletten ofta ett undanskymt litet skrymsle dit man gick enbart för att 
uträtta sina behov. Idag väljer många att bygga stora badrum och låter dem vara en plats där man kan 
spendera tid till relaxation och återhämtning. I början av 2000-talet blev det även allt vanligare att ha 
inspirationsbilder med mat, drinkar och vin i katalogerna, något jag aldrig påträffat i kataloger från de 
andra tidsperioderna. Med tiden verkar det även som att vi har blivit mindre rädda för att någon kan 
se in i vår privata sfär. Fönsterna har blivit allt större och täcker ibland en hel vägg nuförtiden, detta 
tyder på att bra utsikt har blivit viktigare än att grannarna ska ha lite insyn. 

 

Genom åren har olika trender kommit och gått, vilket egentligen är helt naturligt. Det moderna 
hemmets interiör kommer ständigt att förändras med nya innovationer och modeflugor. Husets yttre 
har även det förändrats och moderniserats, men många väljer ändå att bygga hus i en klassisk stil. 
Kataloghusbranschen behöver säkerligen inte förnya sig lika ofta som exempelvis modebranschen, då 
småhusens cykler förefaller vara betydligt längre än klädernas. Kläder köper de flesta ett par gånger 
om året, men ett husköp är ofta ett köp som man inte gör om under en lång period, många köper 
inte hus mer än en gång under sitt liv. Att småhusföretagen inte ändrar sina kataloger på flera år, utan 
använder samma kataloger under en period på 5-10 år tycker jag inte är något konstigt, det är 
nämligen till stor del ändå inte samma människor som läser katalogerna och drömmer om ett nybyggt 
hus. Genomgående riktar sig marknadsföringen till människor som nyligen bildat familj eller som vill 
bilda familj. De söker ofta det lugna och trygga liv som ett hus kan erbjuda. 
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5. Slutsatser 
Hur framtidens hus kommer att se ut vet vi inte. Kanske kommer det ha solceller på taket och vara 
självförsörjande på el. Troligen kommer interiör och exteriör ständigt att ändras med tid och trender. 
Dock kommer huvudsaken för kataloghusbranschen troligen alltid att vara att sälja något de allra 
flesta människor drömmer om �– familjelycka. 
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