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Sammanfattning (på svenska) 
Villafabriken är en trähusfabrik som tillverkar prefabricerade väggelement till hus i Sverige och 
Tyskland. Husen är unika för varje kund och syftet är att tillverka hus efter kundens önskemål.     
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För att få inblick i vad som skiljer de olika modellerna åt har det gjorts en granskning av de olika 
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är tänkt att se ut realiserat. Om kunden kan få en tidig bild av husets utseende undviks ändringar 
från kunden i ett senare skede samt att Villafabriken sparar betydelsefull tid. Arbetes fokus ligger 
på material som träpanel och puts. 
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involverad samt att det blir lättare för Villafabriken att ta fram en offert på vad huset är beräknat 
att kosta. 

Nyckelord Herrgård, New England, Funkis, 2000-tal, CAD, SketchUp, byggnadsdetalj 

Abstract (in English) 
Villafabriken is a timber frame house factory which is manufacturing prefabricated wall elements 
for houses in Sweden and Germany. The houses are unique for every client and the aim is to 
fabricate a building that fulfils the client’s whish. 

Components such as form, details and colours of a house have a big influence to change the 
houses’ character. Focus of this work is in the four models as follow; Manor house, New 
England, Functionalism and 2000s. To get insight of what separates the different models from 
each other has a review of the different building details being done. CAD- and SketchUp-pictures 
shows how different building details of how the house is suppose to look like in reality. If the 
client can get an early description of the building appearance, perhaps one can avoid regrets 
from the client in a later phase and the result would be that Villafabriken saves important time. 
Focus of this work is in materials as woodpanel and plaster. 

The purpose of a detailbank is that one in an early phase can show the client which details that 
fits together. By adopt this concept the client gets more involved and it is easier for Villafabriken 
to submit an offer of what the house will cost. 
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Sammanfattning 
Villafabriken i Växjö är ett småhusföretag som tillverkar prefabricerade väggelement i stora 
block, de monteras ihop och skapar ett vädertätt hus. Trähusfabriken tillverkar hus till både 
Sverige och Tyskland. Husen är unika för varje kund och Villafabrikens syfte är att skapa ett hus 
efter kundens önskemål. 

Syftet med arbetet är att visa att de stora komponenterna som husets form, material, detaljer och 
kulör har en stor inverkan till att förändra husets helhetsintryck. Det finns en mängd olika 
uttryck på villor och arbetets fokus ligger på de fyra modellerna, Herrgård, New England, Funkis 
och 2000-tal. Herrgård har beteckningen en stor gård medan New England är svår att definiera 
eftersom det är en blandning av olika stilar men det är en stil som härstammar från området 
New England på amerikanska ostkusten. Funkisen intågade med putsad fasad och platt tak, 
vilket innebar att man skapade ett hus med ”lådkänsla”. 2000-talets hus handlar om en 
asymmetrisk fasad med olika fönsterstorlekar och pulpettak. Modellerna kommer att granskas 
mer i detalj för att sedan se vad som skiljer dem åt.  

Utifrån SketchUp- och CAD-bilder av de valda detaljerna går det sedan se hur det färdiga 
konceptet kommer att se ut. Kunden får en tidig bild av det realiserade huset och utifrån detta 
undviks ändringar från kunden i ett senare skede. Detaljerna är arbetets mittpunkt och 
anpassade efter Villafabrikens byggsystem, de plockas fram och kombineras samman till det hus 
kunden har tänkt sig. Det finns en mängd olika fasadmaterial men arbetets fokus ligger på 
träpanel och puts eftersom man på Villafabriken använder sig i huvudsak av detta.  

Genom att göra en detaljbank av de olika byggnadsdetaljerna är det möjligt att i ett tidigt skede 
visa kunden vilka som passar bättre ihop med varandra än andra. Grunden till detta koncept ska 
likna ett köks- eller bilköp, där kunden själv kan sitta hemma och testa de olika detaljerna. 
Kunden blir mer involverad i arbetsprocessen samt att det blir lättare för Villafabriken att ta 
fram en offert på vad huset beräknas kosta.  
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Summary 
Villafabriken in Växjö is a manufacturer of prefabricated timber frame which is 
manufacturing  elements in big blocks which they put together and create a weatherproof 
house. The woodhouse factory, manufacture houses to both Sweden and Germany. The 
houses are unique for every client and Villafabriken’s intention is to fabricate a house that 
fulfils the client’s whish. 

The aim of this essay is to show that big components as form, material, details and colours 
of the house have a big influence to change the general impression of the house. There are 
numbers of different expression on detached houses, and focus in this work is in the four 
models as follow; Manor house, New England, Functionalism and 2000s.  Manor house 
describes a big farm, meanwhile New England is difficult to define because it is a mixture of 
different styles. Functionalism, entered with polish front and flat roof, which results in a 
house with a “box feeling”. The 20th century- houses are about skew front with different 
window sizes and pentrooflean-to roof. The models are going to be studied more in details 
and what separates them from each other.  

From SketchUp- and CAD-pictures of the chosen details one can get a description of how 
the finish concept is going to look like. The client gets an early description of the house 
realized and on the basis of this you can avoid changes from the client in a later phase. The 
building details are the center in this work and adapted to Villafabriken’s building system, 
they are getting out and combines to the house the client wants to have. There are numbers 
of different materials of front but the focus in this work is in wood panel and polish because 
Villafabriken is using those materials. 

By doing a detailbank of the different buildingdetails one can in an early phase show the 
client which details that suits to which house. The base in this concept is going to look like a 
kitchenbying or a carbying, where the client can sit at home and test the different details. By 
this detailbank, the client is getting more involved in the working process and it is easier for 
Villafabriken to submit an offer of what the house will cost.  
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Förord 
Vårt examensarbete är utfört på Villafabriken AB i Växjö under våren 2010. Arbetet är ett 
examensarbete på kandidatnivå och omfattar 15 högskolepoäng inom utbildningen byggteknik 
med inriktning byggnadsutformning. 

Vi vill rikta ett stort tack till Pernilla Fält på Villafabriken, som lade upp utgångspunkterna för 
arbetsinriktningen samt vars handledning och feedback har hjälpt oss på vägen men också att 
ritningarna i CAD och SketchUp blev fullständiga. Vi vill också tacka Bertil Bredmar, vår 
handledare på Linnéuniversitet, som har väglett oss under examensarbetes gång samt sett till att 
vi har arbetat inom ramarna.   

Slutligen vill vi framföra ett stort tack till alla medarbetare på Villafabriken som har låtit oss utgå 
från deras konstruktionsmaterial, vilket har underlättat vårt examensarbete. 

 

 

 
Marlene Andersson 
Cecilia Malmqvist 
Växjö, Juni 2010 
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1. Introduktion 
Det här projektet handlar om hur olika byggnadsdetaljer kan sätta stilen1 på ett hus. 
Arbetet inleddes med att identifiera olika stilgrupper som ligger i tiden. De fyra 
modellerna ska granskas för att sedan se vad som skiljer samt också se hur små detaljer 
kan ändra en fasads utseende.  

Olika detaljer i kombination på en byggnad kan ge ett vackert uttryck eller också kan 
det bli helt fel. Om man från början har rätt verktyg att visa kunden hur resultatet kan 
bli har både kund/beställare och Villafabriken stora möjligheter att påverka resultatet, 
det vill säga om en kund redan i offertskedet ser exakt vilka antaganden priset är 
baserat på så underlättar det i den vidare processen. När avtal träffas är det möjligt att 
redan här vara överens om utförandet på olika delar och då underlättar det i den vidare 
processen för till exempel konstruktören och materialinköparen. 

För att göra detaljerna mer lättförståliga kommer de att redovisas som tekniska 
ritningar samt som illustrerande bilder. 

Eftersom Villafabriken använder sig av AutoCAD 2D2 var detta ett självklart val för 
oss samt att vi använder SketchUp3 till illustrerande bilder.  

1.1 Bakgrund 
Villafabriken AB är ett småhusföretag som tillverkar prefabricerade väggelement i 
storblock, elementen monteras ihop och bildar ett vädertätt hus på plats. Det finns 
totalt 15 anställda på företaget och man levererar cirka 60 hus/år. Av dessa 60 går 
cirka 1/3 till Tyskland. Villafabrikens affärsidé är att anpassa huset efter kundens 
önskemål samt att det blir unikt. Kunden kan själv komma med egna skisser/ritningar 
som kan ligga till grund för husets utformning och tillexempel kunderna från Tyskland 
och Stockholm anlitar egna arkitekter som ritar upp hur husen ska se ut. 

För att offerterna ska bli så riktiga som möjligt och inga missförstånd gentemot 
kunden/beställaren ska uppstå, vill Villafabriken ha visningsbilder i SketchUp och 
AutoCAD på hur det färdiga resultatet kan se ut utvändigt på byggnaden, både vad 
gäller byggteknik och arkitektoniska värdet. De kan använda dessa visningsbilder redan 
i offertstadiet för att skapa en bild hos köparen. Genom att kunna välja mellan olika 
detaljutformningar i ett tidigt skede visas det tydligt vilket som passar bättre ihop än 
andra. Det ges en tydligare helhetsbild på det färdiga konceptet för beställaren så att 
köparen vet vad offerten är beräknad på.  

1.2 Syfte 
Kunden kommer till Villafabriken med en färdig ritning, idé eller en skiss på vad de vill 
bygga. För att kunna gör en offert som stämmer överens med kundens önskemål 
måste Villafabriken veta exakt vad kunden vill ha när det gäller till exempel 
detaljutformningen på fasaden.  

______________________________________________________ 

1Med stil menas uttryckssättet, snittet, formen på en byggnad.                                     
2AutoCAD (Computer Aided Drafting), är ett applikationsprogram i 2D och 3D ritningar 
3SketchUp är ett applikationsprogram som gör det möjligt att skapa, visa och redigera alla typer 
av filer i 3D. 
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För att få fram detta önskas kunna visa kunden förslag på detaljritningar som till 
exempel takfot, fönsterfoder, husknut och så vidare samt SketchUp-ritningar på hur 
byggnaden kan se ut med de olika fasaduttrycken. Detaljerna är anpassade efter 
Villafabrikens byggsystem och plockas fram beroende på vilken typ av hus kunden har 
tänkt sig.  

• Syftet är att Villafabriken vill använda detaljerna som grund när man ska göra 
konstruktionsritningarna.  

• Syftet är också att de olika byggnadsdetaljerna ska hänga ihop och ge ett 
harmoniskt uttryck, det ska ej se spretigt ut utan det ska följa en viss ordning. 
Med ordning menas de olika fasadmodellerna Herrgård, New England, Funkis 
och 2000-tal. För kunden måste det finnas en frihet att välja utseende på 
byggnaden men ska ändå vara en viss begränsning i valen.   

1.3 Mål 
• Vårt mål med studien är att med hjälp av illustrerande bilder av detaljer kunna 

visa Villafabrikens kunder dels hur den färdiga byggnaden kommer att se ut i 
ett tidigt stadium samt vad priset är beräknat på. 

• Vi vill skapa en valmöjlighet hos kunderna genom att kunna erbjuda dem vissa 
val av detaljer som passar till den tilltänka modellen. Genom att göra kunden 
mer involverad och att ta del av valmöjligheterna leder det till att kunden 
känner sig delaktig i arbetsprocessen.  

• Valmöjligheterna som erbjuds ska likna program som exempel IKEA när man 
designar sitt eget kök eller vid ett bilköp där kunden har valt en grundmodell 
som kunden sedan väljer detaljer till.  

• Vår målsättning är att med fasadens material, detaljer, former och färger ska 
kunna skapa olika uttryck som bygger på samma huskonstruktion. 

1.4 Avgränsningar 
Det finns många olika uttryck på villor, vi valde att avgränsa vårt arbete till fyra 
stycken. Stilarna är sådana som man kan se en efterfrågan om bland husbyggare idag.  

I arbetet ligger fokus på de fyra fasadernas byggnadsdetaljer. Detaljerna ska ge en mer 
inblick i vad varje fasadmodell har för valmöjligheter.  

Det finns självklart många andra lösningar och utformningar på dessa detaljer som vi 
inte tar upp i arbetet. De varianter arbetet tar upp är för att kunderna finner dessa mer 
intressanta och efterfrågade än andra. Villafabriken har egna konstruktionslösningar 
som detta arbete utgår ifrån.  

Det finns många olika fasadmaterial att bygga med men på Villafabriken används i 
huvudsak målad träpanel av gran och puts, därför har vi utelämnat alla andra material 
från vårt arbete. 

Arbetets fokus ligger därför på olika träpanel- och putstyper.  

Kulören är en viktig angelägenhet då det skapar byggnadens karaktär men detta har 
inte vi kommenterat alls. Vi anser att det är ett eget arbete för sig i och med att kulörer 
ter sig olika beroende på det underliggande materialet.  
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Det finns oändligt många detaljer som är viktiga för karaktären på en villa men i detta 
arbete ligger fokus på fyra stycken fasaddetaljer, vilka är utvalda då de finns på alla 
villor och är betydelsefulla. De fyra utvalda detaljerna är: 

• Fönsterfoder 

• Takfot 

• Hushörn 

• Yttervägg 

      

   

Figur 17 Utvalda detaljer 
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2. Teori 
I vår analys av olika husfasader har vi noterat att en rad byggnadsdetaljer gör helheten 
som ger ett arkitektoniskt värde. Vi vill utveckla ett sätt att förstå kundens önskemål 
genom att visa den färdiga bostadens detaljutseende på fasaden. Vår teori är att om det 
arbetas fram illustrerande bilder som visar på de väsentliga delarna på en 
byggnadskropp, en ”bild säger mer än tusen ord”, förstår kunden hur det färdiga resultatet 
kommer att se ut och hur sammansättningen av de väsentliga detaljerna kommer att 
harmoniera och tillsammans skapa en speciell karaktär.  

Problemet är att under planeringsstadiet sker många ändringar från kundens sida, 
vilket gör att processen tar längre tid och tid kostar. Teorin är att om det presenteras 
ett bra underlag med tydlighet och klarhet från början för kunden, vilka 
modeller/valmöjligheter som finns så kan eventuella ändringar elimineras och därmed 
förkorta arbetsprocessen. Att kunderna blir säkrare på vad de vill ha i ett tidigare skede 
och att kunderna kan förmedla sina förväntningar till Villafabriken. 
Illustrationsbilderna ska visa hur byggnaden verkligen kommer att se ut realiserad.  

Vår teori är att vissa stilar är mer tidlösa än andra och det gör att nybyggare efterfrågar 
de här modellerna mer än andra. Om man komponerar olika byggnadsdetaljer med 
eftertänksamhet och följer en och samma stilepok skapar det ett harmoniskt uttryck. 
Väljer man däremot varje byggnadsdetalj var för sig utan att ta hänsyn till helheten kan 
det lätt ge ett spretigt utseende.  

Huvudsakligen är det kundens önskemål som ska gå först men genom konstruktörens 
hänvisningar vägleda kunden in på rätt spår, detta genom att visa kunden de rätta 
detaljerna för respektive hus. Det är viktigt att välja rätt sorts detaljritningar till rätt 
hus, detta för att huset ska harmoniera.   

Det går att använda historiska förlagor som inspiration när det ska byggas en villa i 
nutid. Det går relativt enkelt att få inspiration men att överföra byggnadsdetaljerna till 
nutidens byggteknik och de krav som ställs på en byggnad idag kräver arbete. I teorin 
är detta fullt möjligt.  

I teorin går det att bygga ett hus i herrgårdsstil på en liten tomt inne i stadskärnan, 
däremot ges inte byggnaden rättvisa. Ett hus av denna modell kräver en större tomt 
med ett större avstånd till grannhuset för att få ”luft” runt omkring sig för att förmedla 
en känsla av att vara ståtligt och pampigt. Ett funkishus däremot är i grund och botten 
ett hus som är ritat utefter trånga tomtförutsättningar, att byggas tätt med varandra, till 
och med som radhusvariant. Vår teori är att alla husmodeller inte borde byggas på 
vilken tomt som helst utan man bör tänka igenom noggrant om det passar in i 
omgivningen. New England-modellen förväntas inte heller ligga på en liten tomt utan 
bör även denna ha gott om ”luft” omkring sig, i grunden är detta en modell som 
härstammar från landsbygden. 

Genom att välja vissa byggnadsdetaljer vill huset förmedla en känsla av att se nättare ut 
och tvärtom går det att förmedla en bastantare och ”stadigare” känsla. Det går även att 
få ett nybyggt hus att ge intryck av att vara ett äldre hus som stått länge, detta genom 
att ändra små byggnadsdetaljer. Tvärtom går det att få ett äldre hus att se modernt ut 
genom att ändra utformningen på samma detaljer.   
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3. Genomförande 
Vårt arbete inleddes med att vi gjorde ett studiebesök med vår handledare Pernilla 
Fält3 där vi tittade på hus Villafabriken har levererat med den byggteknik och 
utformning som de har gjort. Detta gav oss mer inblick i vad Villafabriken vill ha ut av 
oss och vårt resultat. Därefter gjorde vi en rundtur i Växjös olika stadsdelar, detta för 
att se vad det finns för husfasader. För att lättare kunna komma ihåg vad vi har sett, 
vilka material som använts tog vi en hel del foton på de olika fasadtyperna. Genom att 
titta på husens olika fasader kunde vi se hur de hade använt och format materialet för 
att skapa och få fram en speciell stil från en epok. Detta gav oss många idéer om vad 
vi tror en kund vill se på sin fasad men också vilken stil som människor egentligen 
efterfrågar oftast. Människor är olika och har olika förväntningar men vi har försökt 
välja fyra stycken husstilar som vi tror skulle passa Villafabrikens kunder. När våra 
bilder skulle placeras in i de olika stilgrupperna kunde vi genast se att varje stil hade 
sina detaljer som vi redovisar i kapitel 4.1. Detta är några av de detaljer som skiljer de 
olika stilarna ifrån varandra och som vi tycker är viktiga när det gäller att sätta 
uttryckssättet på ett hus. När granskningen av fotona hade gjorts kunde vi konstatera 
att fasadstilarna som vi hade tänkt arbeta med är Herrgård, New England, Funkis och 
Modern funkis.  

Herrgård valdes för den är mjukare än de andra stilarna och är en äldre stil som 
fortfarande lever kvar. Funkis är ett självklart val då den har dominerat i Sverige under 
en längre tid och är moder till nyfunkisen. New England tog vi med på grund av 
önskemål från Villafabriken. Det moderna uttrycket har vi tagit med just för att det är 
modernt och vi blickar framåt. De fyra fasadstilarna valde vi utifrån att det är en stor 
efterfrågan på dem bland dagens husbyggare. De här beskrivs vidare i kapitel 4. 

När ett hus byggs handlar det inte bara om husets arkitektoniska delar, utan 
byggtekniken och produktionen är också viktig. Eftersom detta är så grundläggande 
har vi valt att fördjupa oss ytterligare för att försäkra oss om att Villafabriken ska 
kunna använda detta i sin framtida produktion. Genom sökningar på internet och i 
litteratur har vi kunnat dra vissa slutsatser när det gäller de olika fasadmaterialen och 
utformningen vilket beskrivs i kapitel 4.1-4.2. För att komma vidare i arbetet preciserar 
vi de fyra olika stilarna genom att rada upp vilka detaljer som är specifika för varje 
grupp som visas i kapitel 4.1. Då Villafabrikens personal ska kunna informera 
kunderna om husstilens olika detaljer har vi delat upp varje fasadstils karaktärer var för 
sig. I och med detta kan vi lättare se vad varje fasadstil har för detaljer samt eventuella 
för- och nackdelar med fasadstilens byggteknik.    

Vår metod har varit att utifrån Villafabrikens befintliga olika planlösningar välja en 
planlösning som grund till de olika 
fasaduttrycken. Vi valde en 
tvåplansvilla som har en planlösning 
på 132-156 kvm, 3-5 sovrum med 
benämningen Flexible. Genom att 
ändra uttrycket i de olika detaljerna får 
huset en helt annan skepnad men 
fortfarande samma planlösning, 
struktur och ändamål.                                     

  
3Pernilla Fält, Konstruktion/Gestaltning.  
  auktoriserad trähussäljare på Villafabriken AB  Figur 18 Hus flexible 
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Nästa steg var att gå igenom konstruktionslösningarna på detaljerna, detta innebär att 
vi måste använda oss av illustrationsprogram, SketchUp och AutoCAD, 2D. Sketchup 
är ett virtuellt ritprogram för att visa den färdiga modellen med dess valda detaljer. 
AutoCAD är ett ritprogram som vi använder för att visa byggteknik och detaljer mer 
grundligt, dimensioner och infästningar. Illustrationerna i SketchUp görs för att 
Villafabriken ska ha ett bra underlag att visa kunden hur den färdiga detaljen ser ut 
realiserad. 

3.1 Kritik till vald metod 
Det positiva med CAD är att ritningarna är tydliga och man ser noggrant 
uppbyggnaden. En annan fördel är att man kan tända och släcka olika lager, dvs man 
kan göra vissa streck ”osynliga” för betraktaren och välja att belysa det viktiga för just 
denna betraktare. Ett exempel är att man kan placera in olika utformade lockläkt 
”ovanpå” varandra i samma ritning och låta den ena vara tänd medan den andra är 
släckt för att visa konstruktionslösningar på de olika alternativen.  

Det svåra med att rita i CAD är att varje linje som ritas in ska gå att bygga. Att rita i 
2D är svårare eftersom det inte går att få en klar bild av konstruktionen men i 3D fås 
en naturlig bild direkt av konstruktionen. Det måste finnas en hel del förkunskaper 
både vad gäller programmet och byggteknik. Funktionerna i programmet är svåra att 
lära sig, det bör finnas en viss erfarenhet. För betraktaren kan det vara svårt att förstå 
vad alla linjerna betyder men de måste finnas där eftersom produktionen måste ha 
exakta ritningar. 

Fördelen med SketchUp är att många har tillgång till programmet och det är enkelt att 
arbeta i. Det är lätt att få en helhetsbild av hur det ska jobbas och använda 
funktionerna. Slutresultatet av SketchUpbilden blir bra. Skulle det väljas ett annat 
program blir följden att begränsningarna i tillgången till bilderna blir sämre.  

När det gäller möjligheterna är de inte många i Sketchup. Det går inte att välja exakta 
strukturer på materialen som finns i SketchUp. Fokuseras bilden i närbild blir det 
tyvärr mindre bra men ett snyggt helhetsintryck går utmärkt att få. Negativt med 
programmet är att det inte kan visa exakta materialvalet kunden vill ha. 
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4. Historiska förlagor 
Vi åkte runt bland bostadsbebyggelse i Växjö, både gammal, ny och pågående 
byggnationer, för att få inspiration. Efter dokumentation av vad vi sett och sedermera 
letat fakta om dessa stilar via elektroniska källor och litteratur placerades de in i olika 
stilgrupper. Efter detta tog vi reda på vad Villafabriken anser är eftertraktat bland 
deras kunder och det vägde in i vårt urval, vilka blev följande nedan: 

• Herrgård  

• New England 

• Funkis 

• 2000-tal 

Herrgård4 

Ordet herrgård kommer från beteckningen en stor gård 
som beboddes av en herre, alltså på den tiden en 
adelsman. De mindre herrgårdshusen har en 
planlösning av salstypen, det innebär att det finns en 
hall med ett rum på varje sida. Innanför hallen hittades 
salongen, biblioteket och matsalen. En våning upp 
fanns oftast två sovrum som var placerade på varje 
sidan om trapphallen. På herrgårdarna kunde det alltid 
hittas en veranda eller en glasveranda och ovanför             Figur 19 Herrgårdsstil 
den ytterligare en veranda. Herrgårdens fasadfärger var oftast rött, gult eller grått. 
Fönstren var spröjsade och placerades oftast symetriskt på fasaden. Trädgården var 
oftast utformad med en allé eller ett vårdträd på gårdsplanen.  

New England4 

New England är egentligen en blandad stil som är svår 
att definiera. New England är ett område på den 
amerikanska ostkusten. Stilen är egentligen ett hopplock 
av många olika stilar, enligt amerikanarna. Det 
gemensamma är dock att det tagits till vara på det gamla 
samtidigt som det skapats en enkelhet. Strandstugor och 
koloniherrgårdar är vad som hittas i New England, det 
är därifrån skärgårdsstilen kommer. Den gemensamma 
nämnaren för New Englands fasadmaterial              Figur 20 New Englandsstil                              
är att det oftast används liggande panel med nättare foder kring fönstren i ljusa 
kulörer, fönsterluckor förekommer också. 

 

 

 

 

 

  
4Beskrivningarna är hämtade från uppslagsverk och ordlistor, se källhänvisning.  
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Funkis4 

Funkisen intågade under 1920-talet, det var nu det 
ritades hus utifrån dess funktion. Funktionalismen 
fick sedermera smeknamnet funkis. Nu handlade 
det om att ta bort allt som smyckade husen och 
istället göra dem rena. Husen byggdes med till 
exempel kubiska och cylindriska geometriska 
former se figur 20. Fasaden var enkel vilket 
innebar att den oftast var putsad, taket var platt 
och tillsammans skapade man ett hus med ”lådkänsla”.            Figur 21 Funkisstil                                   
I stället för att ha en massa utsmyckningar var arkitektens uppgift att skapa ett hus där 
människorna fick en bra bostad med en bra livsmiljö.                              

2000-tal4 

2000-talets villor bygger väldigt mycket på 
funkisens ursprung. Fasaden är fortfarande enkel 
och har en blandning av puts och trä, oftast 
liggande panel av lärk. Det platta taket kommer 
fortfarande igen, men det mest eftertraktade taket 
är pulpettaket, vilket innebär att det bara har en 
taklutning. 2000-talsvillorna har oftast två stycken 
pulpettak med olika höjder och tillsammans bildar 
de ett sadeltak. Fönstren är placerade i 
osymmetriska linjer och fönstrens              Figur 22 2000-talsstil                                   
storlek och former varierar på den enkla fasaden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
4Beskrivningarna är hämtade från uppslagsverk och ordlistor, se källhänvisning. 
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4.1 Precisering av de moderna modellerna 
I preciseringen nedan har vi ringat in de utmärkande dragen för varje husstil, detta för att 
lättare få en övergripande och snabb bild av vad varje stil har att erbjuda arkitektoniskt på 
utsidan. 

 
• Herrgård  

Stående panel 

Sadeltak 

Öppen takfot 

Medelstort takutsprång 

Traditionellt fönsterfoder                               Figur 23 Modern herrgårdsvilla vit 

Spröjs 

Fönster i symmetri 

Pardörr symmetriskt 

Veranda eventuellt  

Takpannor, tegel 

 

 
                                                                 Figur 24 Modern herrgård röd med vita och gråa detaljer 

 

• New England 

Liggande slät panel 

Sadeltak 

Öppen/inbyggd takfot 

Medelstort takutsprång 

Enkla fönsterfoder/ibland fönsterluckor                                             

Spröjs                                                             Figur 25 Modern New England villa 

Fönster i symmetri 

Pardörrar symmetriskt 

Takpannor/ Shingel 

Öppen veranda på framsidan eventuellt 

 

 
   
                                                                              Figur 26 Modern New England villa, vit
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•  Funkis 

Puts 

Platt/låglutande tak 

Öppen takfot 

Litet takutsprång 

Inget fönsterfoder                                          Figur 27  Modern funkis villa ”lådkänsla”                               

Ingen spröjs 

Fönster som möts i hörnen 

Enkel entrédörr 

Takpapp/plåt 

 

 

 
                                                                        Figur 28 Modern funkis villa trä möter puts 

 

 

• 2000-tal 

Puts, fasadskivor, lärk 

Pulpettak 

Takutsprång antingen litet eller stort 

Takfot öppen/inbyggd 

Diskreta fönsterfoder 

Ingen spröjs                                                    Figur 29 Modern 2000-tal villa vit 

Asymmetriska fönster 

Olika fönstergeometri 

Enkeldörr med sidoglas, glasdörr 

Takplåt 

         

 

 

 
                                                                 Figur 30  Modern 2000-tal villa
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4.2 Beskrivning av de fyra modellerna  
I den här beskrivningen vänder vi oss till kunder som har vissa förkunskaper och den 
kan också vara ett underlag för projekteringen. Beskrivningarna har vi hämtat från 
leverantörer, produktbeskrivningar och tekniska specifikationer se referenslista, särskilt 
[3] och [15]. 

4.2.1 Herrgård  
Fasadmaterial     

Det vanligaste på Herrgård är stående panel med 
lockläkt (ribb). Detaljlösningarna är viktiga för 
hållbarheten, ett känsligt ställe vid stående panel är 
ovanför fönsterpartier där ändträet på panelen 
måste skyddas väl mot fukt, då regn ”studsar” upp 
från fönstrets överbleck.  

När fönsterblecket ansluts mot fönstret bör det vara 
tätt och erhålla en lutning på minst 14 grader. Det 
bör finnas ett mellanrum mellan panelens övre ände 
och fönsterblecket på minst 10 mm, detta för att få 
en luftning. För att markera fönstrets placering 
målas oftast fönsterfodret i en annan färg.                                                                             
                        Figur 31 Stående panel med lockläkt 

Vid stående panel är det viktigt att ha både stående och liggande läkt bakom. Den 
liggande är till för att ha något att fästa panelen i och den stående behövs för att 
fasaden ska kunna ventileras.  

Den dimension som används på Villafabriken är 22x170 mm på panelbrädan och 
22x45 mm på lockläkten. Geometrin på lockläkten kan däremot varieras, det finns två 
varianter att välja mellan på Villafabriken.   

Takform    

Sadeltak är den allra vanligaste takformen på denna 
stil, kallas även åstak. Det är två takytor som möts 
längs med huset i en takås.  

Denna takform är bra vid nederbörd, då det inte 
blir ståendes vatten och snö på taket, utan det 
rinner av enkelt.  

Takfot (takskägg eller taksprång)                                  Figur 32 Sadeltak 

Öppen takfot är vanligast förekommande. Det innebär att takstolen blir synlig i 
takfoten, den sticker ut från fasadlivet, ungefär 300-500 mm. Takstolen falsas av så att 
dimensionen är smalare i tassen och inne vid vägganslutningen bredare. 

Detta uttryck får taket att kännas lätt och luftigt.  

För att ändträet ska få en lång hållbarhet har det monterats en takfotsbräda för att 
täcka så att inte fukt tar sig in och att fästa hängrännan i. 

När det görs prefabricerade väggar sätts panelen färdigt i fabrik, i så lång utsträckning 
det går. På det färdiga huset måste panelen även täcka utrymmet mellan väggens 
överkant och takets undersida. Vid liggande panel monteras de översta brädorna på 
plats, men vid stående panel måste den på något sätt sticka upp längre än vad 
väggblocket är. Att göra färdiga urtag i den uppstickande panelen för varje tass kan 
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försvåra montaget då varje takstol måste prickas in på millimetern. Då kan det väljas 
att lösa det på så sätt att den stående panelen sticker upp en bit och sedan monteras en 
liggande bräda mellan tassarna. Det är viktigt att lämna utrymme för luftning. 

Takutsprång   

Ett medelstort utkragande takutsprång som inte avviker utan ger ett lättsamt uttryck, 
cirka 300-500 mm.  

Fönsterfoder/dörrfoder   

Enkla, släta, smala fönsterfoder, gärna i annan kulör än 
panelen. Denna variant av fönsterfoder har sin start när 
funktionalismen intågade vid 1930-talet.  

Dimensionen som används på Villafabriken är 22x120 
mm på fönsterfodret.  

Droppblecket i ovankanten är diskret placerat och 
används för att skydda mot väder och vind.  

 

Spröjs                                                                                   Figur 33 Fönsterfoder 

Fönsterspröjs är vanligt förekommande detalj för denna husstil. Spröjsen gör att de 
svarta hål som fönstren bildar på fasaden mjukas upp. Den vanligaste 
spröjsningsindelningen är sidohängda utåtgående fönster med allmogeprofilen, vilket 
innebär att fönstret är indelat i sex stycken små rutpartier.  

Fönsterform/placering  

Fönstren sitter i symmetri på byggnaden, är ofta i samma storlek på båda sidor om 
entrén för att ge ett balanserat intryck.  

Entré  

Entrén ska vara varmt välkomnande och ofta en pardörr 
mitt på fasaden. Dörrarna öppnas utåt för att inte få in 
smuts innanför. Dörrarna kan gärna ha vackra listverk och 
även vara försedda med fönster. För att tydligt markera 
entrén görs detta med en veranda som är placerad på 
fasadens mitt samt att dörrarna har en helt annan kulör än 
fasadmaterialet.  

Takmaterial  

Taktegel är klassiskt och önskvärt på den lantliga stilen.  

I norden har taktegel använts i ungefär 1000 år, fast det var 
främst på kloster och kyrkor i början.                                         Figur 34 Pardörrar 

Det finns två olika typer av taktegel; strängpressat taktegel samt formpressat 
falstaktegel. Det formpressade takteglet ger ett tätare tak eftersom det formas in falsar 
så pannorna passar bättre ihop vid läggning.   

I huvudsak är det först och främst för vattenavrinningen som takpannor används men 
taket måste också klara stora temperaturväxlingar. 

Takpannor passar också bra med taklutningen, vilken måste vara minst cirka 14 grader. 
Pannorna är av naturmaterial, de är tåliga och är ett starkt material, samt att de åldras 
vackert då det inte är tillsatt någon färg alls i materialet utan behåller sin naturliga 
rödbrunaktiga kulör. 



13 

Marlene Andersson och Cecilia Malmqvist 

 

 Genom att välja enkupig, såkallad munk- och nunnetegel, eller tvåkupig panna går det 
att få olika uttryck på huset. Väljs exempelvis en plattare takpanna ger det ett kompakt 
intryck och tvärtom väljs en takpanna med smalare kupning ger det ett luftigt intryck. 
Idag finns även betongtakpannor som ett modernt material som är tänkta att efterlikna 
tegeltakpannor. 
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4.2.2 New England  
Fasadmaterial    

Det vanligaste är att villan har liggande panel eller 
fjällpanel. En variant är också att det blandas,  
stående panel på vissa partier och liggande panel 
på andra partier.  

Detaljlösningarna är viktiga för hållbarheten, ett 
känsligt ställe vid liggande panel är knutarna där 
ändträet på panelen måste skyddas väl mot fukt 
med exempelvis en knutbräda. Däremot finns 
inte samma problem under fönster eftersom där 
inte finns något ändträ.  

20 mm är minsta möjliga mellanrum mellan 
droppbleck och panelände. I fönsteröppningens      Figur 35 Liggande panel enkelfals                                   
överkant är panelbrädan snedfalsad, detta för att  
vatten inte ska rinna in bakom fasaden. Vid 
montering av fönsterblecket bör det erhållas en 
lutning på minst 14 grader samt att anslutningen 
mot fönsterkarmen görs tät. 

Dimensionerna som används på Villafabriken är 
22x120 mm på fjällpanelen, den andra panelen som   
kan fås i både enkelfals och icke fals finns i 22x70 
mm, 22x95 mm, 22x120 mm, 22x145 mm samt 
22x170 mm.  

Takform                                                                        Figur 36  Fjällpanel              

Sadeltak är vanlig efterfrågan på denna stil, kallas även åstak, som ger ett klassiskt 
uttryck. Det är två sluttande takytor som möts längs med huset i en takås.  

Sadeltaket som används vid New England är bra vid nederbörd. Det blir inget stående 
vatten eller snö på taket, utan det kan enkelt rinna av.   

Takfot (takskägg eller taksprång)  

Här ses både inbyggd takfot, så kallad inbrädad 
takfot, samt det mer moderna med öppen takfot, där 
takstolstassarna syns. Detta innebär att takstolen blir 
synlig i takfoten, den sticker ut från fasadlivet, 
ungefär 300-500 mm. Dimensionen är smalare i 
tassen och inne vid vägganslutningen är takstolen 
bredare. 

Fördelen med inbrädning är att det skyddar 
takstolstassarna från fuktangripning. Dock måste 
luftningen vid inbrädning behållas. En annan fördel 
med detta är att det är möjligt att montera belysning 
som riktas ner mot fasaden i inbrädningen.                   Figur 37 Inbyggd takfot 

Den öppna varianten får taket att kännas lätt och luftigt. Panelen går hela vägen upp 
mellan takstolarna eller läggs en horisontell panelbräda mellan takstolarna.  
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Takutsprång   

Takutsprånget är precis som herrgårdsvarianten medelstor utkragning och avviker inte 
nämnvärt, cirka 300-500 mm.  

Fönsterfoder/dörrfoder  

Även fönsterfodret är att jämföra med herrgårdsstilen.  

Enkla, släta, smala fönsterfoder som gärna går i samma kulör som panelen. Denna 
variant av fönsterfoder har sin start när funktionalismen intågade vid 1930-talet.  

Dimensionen som används på Villafabriken är 22x120 mm samt 22x95 mm, som ger 
ett mer avskalat intryck, på fönsterfodret.  

Ibland förekommer det fönsterluckor på dessa hus.  

Spröjs   

Fönsterspröjs är vanlig efterfrågan på dessa fönster. Spröjs som mjukar upp och delar 
av den mörka fönsterytan i minst sex rutor. 

Fönsterform/placering  

Fönstren är placerade i symmetri på byggnaden och har oftast samma storlek på båda 
sidor om entrén. 

Entré  

Entrén ska vara pampig och välkomnande 
och på de här husen är det eftertraktat med 
pardörrar. Dörrarna ska öppnas utåt och 
entrén är vanligtvis placerad mitt på 
byggnaden, detta för att ge ett ståtligt 
intryck. Även här, precis som på 
herrgårdsstilen, har entrédörrarna en helt 
annan kulör än fasadmaterialet för att 
tydligt markera entrén.                                     Figur 38 Pampig och välkomnande entré 

Takmaterial  

Takpannor av betong är det materialval som kan passa för denna hustyp och passar 
också sadeltakslutningen bra, vilken måste vara minst cirka 14 grader.  

Vid industrialiseringen på 1940-talet föddes betongtakpannan och från början är 
betongpannans uppgift att försöka se ut som ett taktegel och ha samma funktion.  

En fördel med betongtakpannan är att den kan fås i en mängd olika kulörer plus att 
man kan få olika ytskikt. Den ligger lägre i inköpspris men eventuellt måste bytas ut 
tidigare än en tegeltakpanna.  
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4.2.3 Funkis  
Fasadmaterial 

Det vanligaste fasadmaterialet som används till funkishusen är puts. Puts är ett tidlöst 
material och har även goda egenskaper. Livslängden på en putsad fasad kan hålla upp 
till 50 år om det görs ett normalt underhåll på fasaden. Något som förkortar 
livslängden är om det blir läckage från taket, trasiga stuprör med mera. Puts erhålls allt 
från slätputs till en mycket grov puts, spritputs. Det vanligaste problemet som uppstår 
på de putsade fasaderna är att det lätt blir sprickor, putsen lossnar från underlaget och 
ramlar bort. Sprickor som sträcker sig diagonalt över fasaden visar att sättningar i 
grunden har inträffat. Är det så att det har uppstått stora sprickor i fasaden bör de 
täckas för att undvika att fukt tar sig in och gör skada. 

För att undvika att få in fukt används idag 
tvåstegstätningsmetoden. Luftspalten som 
är placerad mellan putsskivan och 
isoleringsskiktet, har till uppgift att dränera 
och ventilera bort byggfukt och 
inträngande vatten. Är det en hög 
fuktbildning inomhus är detta en bra 
lösning.   

Takform                                                        Figur 39 Funkisens fasadutformning 

När funkisvillorna byggdes strävades efter solterrasser, därav det platta taket. Ett tak 
håller längre och ger ett bättre skydd mot nederbörd om det är en bra lutning på taket. 
Platta tak har ofta en tendens till att ställa till problem, detta beror på att regnvatten 
eller smält snö rinner inte bort på samma sätt som på de lutande taken. De platta taken 
måste ständigt underhållas och detta görs genom att ta bort löv, skotta bort snö för att 
undvika att vatten blir stående på taket.  

Takmaterial 

En fördel som plåttaket har är att det är lätt och tidlöst och skapar en vacker karaktär 
både på nya och gamla hus. Slätplåt är också ett mycket bra material att använda vid 
tätningar på takets olika anslutningar. Takplåt delas in i slätplåt och profilerad plåt. 
Slätplåten kräver ett kontinuerligt stöd och plåten skarvas ihop genom falsning, detta 
innebär att plåten viks samman till täta fogar. Den korrugerade plåten läggs på bärande 
läkt och de skarvas samman genom att lägga dem omlott med varandra. En elektrisk 
spänning kan uppstå i fuktiga miljöer då olika metaller monteras samman. Något som 
är negativt med den profilerade plåten är att den skarvas ihop omlott istället för att 
falsas vilket gör att skarvarna aldrig blir riktigt täta.  

De platta taken som är täckta med takpapp går lätt sönder och det gäller att inta 
försiktighet, exempelvis går med mjuka skor och inte tappar något vasst föremål så hål 
bildas. Används takpapp som takmaterial har de en begränsad livslängd. Är det så att 
stående vattnet bildas på papptak kan det rinna ner i taket och förstöra isoleringen 
under. Upptäcks inte läckaget i tid kan taket ruttna och det kan gå så långt att mögel 
bildas.  

Läggs takpapp på platt tak bör det läggas om efter 10-15 år. Papp används främst på 
antingen platta eller låglutande tak vilket gör att taklutningen är 7 grader eller mindre. 
På sommaren när solen skiner som allra starkast kan papptaket få en temperatur 
uppemot 70-80 grader och på vintern kan det bli isbildning, vilket gör att omväxlande 
tryck och dragspänning kan uppkomma i materialet.  
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Plåt är ett ganska dyrt material jämfört med ett papptak. Plåttaket är inte ett material 
som passar till alla taktyper. Den moderna färdigbehandlade plåten som tillverkas idag 
kan verka billigare men den är oftast tunnare och mer känsligare.  

Takfot 

För att inte skapa några dekorativa detaljer utan hålla fasaden men även taket så enkel 
och ren som möjligt väljs en öppen takfot. Detta görs för att den ska flyta in i 
funkisens karaktärsdrag och inte sticka ut som någon dekorativ detalj.  

Takutsprång 

Litet takutsprång används för att skapa den här lådkänslan som funkisstilen vill 
förmedla. Det lilla takutsprånget förmedlar att husets är helt fyrkantigt och har nästan 
aldrig mer än åtta meter djup. Takutsprånget var även det enkelt utformat för att inte 
sticka ut och förstöra husets karaktär. Takutsprångets uppgift är att skydda lite av 
fasaden från nederbörden, men i och med att funkisens takutsprång är mycket litet 
leder det till att fasaden blir en mycket utsatt del och fukt kan lätt skada fasaden. 

Fönsterfoder/dörrfoder 

I och med att funkis är ett enkelt och rent utformat hus har även denna enkelhet 
avspeglats i att det inte finns några fönster- eller dörrfoder, men det är inte bara fodret 
som är enkelt utan fasaden i sig själv är byggd utan dekorativa indelningar. För att lura 
ögat brukar de putsade funkishusen måla en kant runt omkring fönstret för att skapa 
ett foder. 

Fönsterform/placering 

Funkishusets funktion var att försöka få in så mycket ljusinsläpp som möjligt i huset, 
vilket innebar att alla skulle få lika mycket tillgång till naturen och ljuset. 

Husets fönster som är husets ögon utåt placeras 
oftast i en viss symmetri med fasaden. Fönstrets 
form är oftast enkel, inga spröjsar används och 
storleken är nästan densamma på varje fönster. 
Fönstren är oftast placerade i husets hörn, detta 
för att få långa partier murade väggar men också 
för att försöka skapa den industriella känslan.   

Entré 

Entrédörren utformades med extra stor omsorg 
och detta gjordes för att skapa ett välkomnande 
intryck och så gör vi även idag. Dörren öppnades 
inåt men i dagens samhälle är det mer praktiskt 
att öppna den utåt, den ska fortfarande vara lika 
välkomnande. I dagens samhälle ställs mer krav 
på dörren till exempel att den ska vara 
inbrottssäker, lätt att låsa, bekväm för personer i 
rullstol med mera. I och med att funkisstilen är 
enkel och rent utformad sitter det en enkeldörr 
för att avspegla karaktärsdragen.  

                                                                                 Figur 40 Välkomnande entré
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4.2.4 2000-tal  
Fasadmaterial 

Det mest efterfrågade materialet på fasad 
idag är puts och panel av ädelträ, gärna en 
kombination av dessa material på en och 
samma fasad. Populärt är liggande lärkpanel 
och vit slätputs. För att lärk ska bli så 
motståndskraftigt mot röta som möjligt 
väljs att impregnera det med hartser, oljor 
och terpentiner. Träet är mycket 
ljuskrävande och något som är negativt är 
att det är känsligt för den sena vårfrosten 
och hög värme. Det positiva med lärken är      Figur 41 Trä möter en putsad fasad                                                   
att den tål en sträng vinterkyla. För att uppnå en bra virkeskvalité bör användas ett 
gammalt, grovt och inte allt för frodvuxet lärkmaterial. 

Puts som används idag ska vara ventilerad, vilket innebär att den har en luftspalt 
bakom putsskivan som ventilerar bort fukten. Används inte ventilerad puts, alltså 
enstegstätning, kan problem som fukt uppstå. I och med att fukt tar lång tid att torka 
ut kan antingen synliga eller osynliga fuktskador på fasaden uppstå. För att förhindra 
att de här problemen uppstår använder Villafabriken sig av ett ventilerat putssystem.     

Liggande panel motstår väder och vind mycket bra, panelen appliceras på ett vertikalt 
regelverk samt att det är enkelt att byta ut och reparera om eventuella skador 
uppkommer. Negativt är att den liggande panelen inte klarar påverkan av regn lika bra 
som den stående panelen, vattnet blir ståendes ovanpå och kan förstöra träet. Den 
stående panelen kan rekommenderas eftersom vatten inte blir liggande på brädernas 
överkant och fukt bildas inte lika lätt som på liggande panel. Däremot är det viktigt 
med både horisontell och vertikal läkt bakom den stående panelen för att få god 
ventilation i luftspalten. Detaljlösningarna är viktiga att göra noggrant, både vid 
övergång mellan puts och panel samt vid övergång liggande och stående panel, för 
längsta hållbarhet.  

Takform 

Pulpettak är den populäraste 
takutformningen. Det kan användas till 
tak med en liten taklutning och till 
byggnader med en maxbredd på 30 m. 
Är det så att huset är konstruerat med 
stora spännvidder krävs antingen en eller 
flera bärande väggar. Pulpettaket är 
utformat med en taklutning vilket gör att 
på de moderna husen idag syns ofta två 
pulpettak emot varandra fast i olika 
höjder och tillsammans bildar de ett mer     Figur 42 Pulpettak  
livfullt sadeltak. Pulpettakets fördelar är enkelheten, det går åt lite material samt att det 
är väldigt enkelt att montera och ansluta till en befintlig vägg eller takfot.  
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Takmaterial 

Taket är något som kallas för husets femte fasad. Det 
vanligaste takmaterialet på 2000-talets villor är plåttak, 
precis som på funkis. En modell av takpanna som 
börjar bli efterfrågad är en nyare typ av panna som är 
helt slät. Teglet har ingen kupa alls utan är platt. 
Takpannan ska försöka efterlikna ett skiffertak och är 
ett formpressat tegel med falsar som gör att det blir tätt 
och stabilt. Taklutningen ska vara mellan 14 och 90 
grader.                                                                              Figur 43  Takpanna utan kupa 

Takpannorna läggs i något som kallas för halvförband, vertikala skarvarna är 
förskjutna, vilket skapar ett mer spännande liv i taket. Takpannorna tillverkas i flera 
olika kulörer och olika ytbehandlingar. Används en obehandlad takpanna är målet att 
oftast förmedla känslan av ett levande tak, medan den behandlande takpannan bidrar 
till takets kulör.   

Takutsprång 

På 2000-talets villor är det vanligt att antingen ha ett 
stort eller litet takutsprång. Väljs det lilla taksprånget 
leder det till att lådkänslan kommer fram ytterligare, 
vilket är positivt om denna känsla vill förmedlas. Det 
lilla takutsprånget är enkelt utformat för att inte sticka 
ut och förstöra husets karaktär. Takutsprångets uppgift 
är att skydda fasaden från nederbörden, men i och med 
att 2000-talets takutsprång är mycket litet leder det till 
att fasaden blir en mycket utsatt del och fukt bildas. 

Det är inte bara det lilla takutsprånget som dominerar 
på de moderna 2000-talets villor utan ett större är                                              
också efterfrågat. Positivt med det stora takutsprånget          Figur 44 Stort takutsprång  
är att mycket av fasaden skyddas mot nederbörd, vilket gör att fasaden inte lika lätt 
utsätts för fukt. Det stora takutsprånget kan sticka ut så pass mycket från fasaden att 
det kan skapa känslan av en keps.   

Takfot  

Takfoten kan antingen vara öppen eller inbyggd. Om den öppna takfoten väljs ges 
byggnaden mer liv och visar att det händer något på fasaden medan den inbrädade 
varianten ger möjligheter att montera belysning undertill och dessutom bibehålls 
enkelhet.  

Fönsterfoder/dörrfoder 

På moderna 2000-talsvillor vill någon form av elegans skapas. Fönstren har lugna och 
rena fönster foder vilket innebär att det avspeglar funkisens enkelhet, men det är inte 
bara fodret som är enkelt utan fasaden i sig själv är byggd utan dekorativa indelningar.  
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Fönsterform/placering  

Asymmetriska fönsterplaceringar och olika storlekar, men 
också fönstrens varierande geometrier är något som det 
jobbas mycket med. Som innan används inga spröjsar på 
fönstren utan fönstrets största uppgift är att släppa in så 
mycket ljus som möjligt. 

Entré 

Dörren ska vara välkomnande men ska också skapa 
känslan av enkelhet. Dörren öppnas utåt, detta för att 
undvika att få in smuts i hallen när dörren öppnas. Det är 
oftast en enkel dörr med antingen glasrutor i dörren eller 
med sidoglas vid sidan av dörren.  

 

 

                                                                                              Figur 45 Enkel entrédörr  
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5. Resultat 
Vi har kommit fram till att med en och samma planlösning går det att skapa fyra 
stycken olika fasadkaraktärer. De fyra varianterna på stilgrupp har vi tolkat enligt 
illustrationerna nedan. Kombineras detaljerna blir sammansättningen som i husen vi 
illustrerar.   

 

Figur 46 Herrgård                                                              Figur 47 New England 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 48 Funkis                                                             Figur 49 2000-tal 

                                                    

De här fyra fasaderna har skapat olika uttryckssätt. När sammansättningen görs av 
detaljerna på detta sätt fångas den ordning som finns beskrivet i kapitel 4.1 och 4.2.  

Det är viktigt att man vid sammansättning av byggnadsdetaljer på fasaden ser till att 
det skapas harmoni, att det finns en bra balans och att det finns en sammanhängande 
tråd genom byggnaden. Att villan får en egen karaktär har stor betydelse eftersom det 
är fasaden som är andras utsikt men den boendes avspegling.  

Från början var vårt syfte att skapa en valmöjlighet med begränsningar av 
byggnadsdetaljer och detta har resulterat i fyra kompendier. Ett kompendium 
representerar ett uttryckssätt på en villa, det vill säga Herrgård, New England, Funkis 
och 2000-tal. Nedan illustrerar vi vilka detaljer som finns med i kompendierna. 
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Herrgård 

Denna stil har fångats i dess stående lockläktpanel och fönsterfoder antingen med fris 
eller utan. Husen har oftast en öppen takfot, därför finns denna detalj också här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 50 Knut                                                        Figur 51 Horisontalsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 52 Yttervägg, kubblockläkt                                Figur 53 Horisontalsnitt                            
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Figur 54 Yttervägg, enkel lockläkt                   Figur 55 Horisontalsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 56 Fönsterfoder                                   Figur 57 Verikalsnitt             Figur 58 Horisontalsnitt
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Figur 59 Fönsterfoder med freese                            Figur 60 Vertikalsnitt           Figur 61 Horisontalsnitt 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 62 Takfot, avsmalnad                                     Figur 63 Vertikalsnitt kortsida 

 

                 

  

         Figur 64 Vertikalsnitt långsida 
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New England 

Detta är en stil där liggande panel, antingen fjällpanel eller enkelfalsad, hör till. 
Fönsterfodret är nätt och likaså knuten. För att falla in i karaktärsdragen är det 
framtaget inbyggd takfot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 65 Knut                     Figur 66 Horisontalsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 67 Yttervägg, fjällpanel                                                  Figur 68 Vertikalsnitt 
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Figur 69 Yttervägg, enkelfasad panel                                     Figur 70 Vertikalsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 71 Fönsterfoder                       Figur 72 Vertikalsnitt          Figur 73 Horisontalsnitt 

 

  



27 

Marlene Andersson och Cecilia Malmqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 74 Takfot, inbyggd 

 

 

 

                                         Figur 75 Vertikalsnitt, långsida 
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Funkis 

Putsen är viktig i denna ordning av byggnader, vilket är nämnt tidigare i kapitlet. I och 
med putsfasad följer det inget fönsterfoder och heller ingen knut, utan putsen går hela 
vägen. Det typiska för funkisbyggnaden är även "lådkänslan", därför det lilla 
takutsprånget och i vissa fall öppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 76 Knut, putsad           Figur 77 Horisontalsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 78 Knut, puts möter trä                              Figur 79 Horisontalsnitt 
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Figur 80 Yttervägg, puts             Figur 81 Horisontalsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 82 Fönsterfoder, puts                   Figur 83 Vertikalsnit           Figur 84 Horisontalsnitt 
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Figur 85 Takfot, liten                                                        Figur 86 Vertikalsnitt 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

    Figur 87 Vertikalsnitt  
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2000-tal 

Vad som fångar denna stil är kombinationen av puts och trä. Ett nättare fönsterfoder 
följer oftast i stilen och i detta fall också en öppen takfot. Även inbyggd takfot syns 
ofta, men det är inget som är framtaget i detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 88 Knut, puts möter trä      Figur 89 Horisontalsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 90 Yttervägg, liggande fjällpanel                                  Figur 91 Vertikalsnitt 
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Figur 92 Yttervägg, liggande panel enkelfas                                 Figur 93 Vertikalsnitt 

 

 

 

 

 

                             
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Figur 94 Fönsterfoder, avskalat                   Figur 95 Vertikalsnitt        Figur 96 Horisontalsnitt                           
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Figur 97 Fönsterfoder puts                                            Figur 98 Vertikalsnitt              

 

 

 

 

                      

                  Figur 99 Horisontalsnitt 
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Figur 100 Takfot öppen                                                    Figur 101 vertikalsnitt långsida 

                                                                                                                                          
              

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 102 vertikalsnitt kortsida    
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6. Diskussion 
Mitt hem är min borg således en fästning som skyddar husets innehåll mot väder och 
vind. Det är där ägaren själv bestämmer, får skapa sina egna idéer och tankar om vad 
som är vackert. Borgen är husets skal där ägaren kan skapa och utforma huset till sin 
egen karaktär, vilket görs genom kulörer, byggnadsdetaljer, husets form och så vidare. 
Planlösningen är husets kärna, där man bor och skapar sin egen inredningsstil. 
Fönstren på husfasaden är husets ögon utåt, det är med dem som omgivningen möts 
men också inbjuder förbigående en inblick i ägarens borg.  

När en fasad skapas kan man undra vad det egentligen är som ger liv och förändrar husets 
karaktär? De studier vi har gjort resulterar i att material, detaljer, husets form och kulör 
är stora komponenter som har förmågan till att förändra karaktären. I vårt fall har vi 
bara jobbat med material som trä och puts, vilket har gjort att vårt arbete är begränsat 
ut efter dem. Eftersom trä är ett levande material skapar materialet sina egna färger. 
Varje detalj på huset tillför sitt uttryck och sin färg för att skapa husets karaktär. Med 
fasadens olika detaljer finns alltid valmöjligheten att antingen dölja eller lyfta fram 
dem, men det gäller att alltid fundera om detaljen är något som fångar ögat och bidrar 
till fasadens vackra utseende.  

Utformningen av 2000-talets hus är mestadels gestaltade som kvadrater och utifrån 
den planlösningen skapas en fasad med puts, trä eller en kombination av dem båda. 
Materialvalet har en stor inverkan på husets karaktär. När material väljs gäller det att 
veta vilken typ av fasadstil som husbyggaren vill skapa. Puts som är ett oorganiskt och 
stelt material kombineras ihop med trä som är ett organiskt material och utifrån den 
här blandningen skapas en fasad i balans. Eftersom vi blickar framåt ifrågasätter vi 
varför Villafabrikens kunder i allmänhet inte har några synpunkter på materialets underhåll? 
Enligt våra åsikter handlar det om att skapa en vacker och tidlös husfasad som 
uppfyller kundens förväntningar, men som också ska bevaras vacker under en längre 
tid.  

Husets karaktär handlar inte bara om fasaden utan det är helheten med tak, grund, 
fönster, knut och andra fasaddetaljer som kan skapa förändringar utifrån samma 
planlösning. Genom att välja en avvikande färg på fönsterfodret går det att lyfta fram 
den speciella detaljen. Fönstrens utformning och placering kan avgöra hur huset ska 
uppfattas. Kulören på ett hus är något som alla vi människor har en åsikt om men 
också något som påverkar oss människor antingen positivt eller negativt. Vi har 
konstaterat att det är fasaden som är andra människors utsikt samt att färgen på huset 
blir en del av landskapet och staden, men som också skapar en bild av oss själva.   

Villafabriken har en heldel hustyper att välja på men eftersom vi är begränsade utifrån 
de stilar/modeller som vi har fördjupat oss i behövde vi en enkel planlösning på två 
plan. För att alla modellerna skulle passa in valde vi hus Flexible. Huset har en 
rektangulär utformning vilket gör att med denna form går det att lyfta fram och skapa 
de olika stilarna i ett och samma huskoncept, formen följer funktionen. Eftersom vi 
människor är olika och vårt tyckande om vad som är vackert kan små förändringar på 
fasaden som till exempel att dölja eller lyfta fram detaljer ändra husets karaktär.  
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Vi människor har olika åsikter om vad som är vackert eller smaklöst på en fasad, så vår 
tanke är att skapa en större valmöjlighet hos Villafabrikens kunder inom vissa 
begränsningar. För att utveckla arbetet ytterligare finns möjlighet att gå vidare med att 
göra ett nätbaserat program där kunden själv kan sitta hemma och testa olika varianter. 
Det nätbaserade programmet kan liknas vid ett köks- eller bilköp. Resultatet av 
programmet blir att kunden i ett tidigt skede har en klar bild av huset de vill skapa 
samt att Villafabriken kan ta fram en offert och visa kunden vad huset är beräknat att 
kosta. Genom att arbeta sig vidare på detta sätt anser vi att det går att undvika 
eventuella förändringar från kunden och att få ett bra arbetsflöde utan oklarheter. De 
förväntningar som kunden har kan därefter uppfyllas och man får en nöjd kund som 
sedan kan sprida Villafabrikens budskap vidare, om att bygga ett hus efter kundens önskemål.       

Till slut… 

Vi tycker att när man skapar en fasad ska det finnas en balans där husets detaljer 
harmoniserar med varandra och skapar en sammanhängande tråd som sedan ger huset en 
egen karaktär. 
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7. Slutsats 
Det går att göra SketchUp-illustrationer av CAD-ritningarna som belyser vad som är 
viktigt att kunden får en tydlig bild av. Däremot går det inte bra att illustrera material 
och struktur på ett verkligt sätt eftersom programmet inte har tillgång till alla material, 
vilket gör att det blir oklart för kunden när det gäller ytstrukturen.  

Det skulle behöva göras fler SketchUp-bilder så att det finns illustrationer på alla 
utformningsvarianter av byggnadsdetaljerna där kunden kan se alla valmöjligheter. Det 
är viktigt att det vid utskrivningen av bilderna fås en bra relevans av kulörerna för att 
de inte ska missvisas. För att det ska vara lätt att läsa av bilderna behöver de vara 
gjorda i samma vinkel samt zoomning, detta för att inte lura ögat och detaljerna tolkas 
fel. Genom att utforma en detaljbank i SketchUp gör att kunden får en snabb 
förståelse om vad som måste tas ställning till.  

Vi tror att med den här modellen att visa hur den färdiga byggnaden kan se ut som 
helhet vid sammansättningen av byggnadsdetaljer gör att kunden väljer ”rätt” från 
början. Detta besparar också företaget kostsam tid som de annars får lägga på att göra 
ändringar. I och med att kunden görs mer involverad från början fås en nöjdare kund i 
slutänden och att det byggda huset motsvarar kundens alla förväntningar.  

När det gäller CAD är det tidskrävande att rita i, men när konstruktören har delat upp 
de olika lagren i konstruktions-, kund- och grundlager kan man välja att tända eller 
släcka de olika lagren beroende på vilken man ska visa ritningen för. Som kund är det 
inte lätt att förstå alla detaljer som en ritning innehåller, men genom att bara visa det 
allra viktigaste skapar man en förstående kund. Att skapa ett kompendium med 
huskonceptet som kunden föredrar visar man vad kundens valmöjligheter är samt en 
bild av hur husets olika byggdetaljer samt det färdiga huskonceptet kommer att se ut 
realiserat.       

Det är ändå byggnadsdetaljerna som gör skillnaden. Egentligen gör det en riktigt stor 
skillnad på fasaduttrycket. Som man kan se på figurerna i kapitel 4.1 bildar 
detaljsammansättningen helt olika stilar, särskilt Herrgård och New England som med 
så små medel gör mycket stora förändringar. Funkis och 2000-tal fångar man enkelt 
genom olika fönstergeometri och asymmetrisk/symmetrisk sammansättning.  

Att identifiera en stil är lätt genom att inte bara titta på formen på byggnaden utan se 
på de detaljer som vi valt ut. Genom att utsmycka eller att skala av på onödigheter 
visar den boende upp olika fasader.  
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