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FÖRORD 
Examensarbetet utgör den avslutande delen av min civilingenjörsutbildning inom arkitektur på Luleå Tekniska 

Universitetet. Jag har under VT 2018 fått möjlighet att arbeta med flera aktörer inom byggbranschen, vilket har 

varit både utvecklande och engagerande.  

Projektet avser att bistå arkitektkontoret Nordmark&Nordmark med underlag för designutveckling mot deras 

kund Lindbäcks. För att driva projektet mot önskat resultat har Josefina Nordmark tillsammans med övriga 

medarbetare bidragit till designutvecklingen av föreslaget sortiment. Med en vision om ett sortiment med 

arkitektonisk bredd har de framfört sina åsikter och bistått med detaljlösningar som stödjer flexibilitet.  Detta 

har hjälpt mig att utforma sortimentet utifrån hur en arkitekt önskar realisera en känsla. 

Processen har även stöttats av Lindbäcks chefsarkitekt Henrik Munde som bidragit till att utforma lösningarna 

utifrån Lindbäcks behov. För att säkerställa lösningarnas byggbarhet inom tillägnad produktion, vill jag även 

tacka Peter Öberg som med kunskap inom konstruktion och Lindbäcks produktion har stöttat arbetet inom det 

området. 

Vill även tillägna övriga informanter ett tack, som har bidragit med olika perspektiv på projektets frågor. 

  



 
 

SAMMANFATTNING 
Under 1900-talet har byggbranschen utvecklats till en ekonomiskt driven marknad med politiska styrmedel. För 

att hantera marknadens olika krav på funktioner och ekonomi, tillämpas fördelaktigt en industriell byggprocess. 

Den industriella processens utveckling baseras på standardisering och repetition, vilket är begränsande för en 

flexibel arkitektur. Motsättningen mellan den industriella byggprocessen och gestaltningens behov av 

flexibilitet kan hanteras med olika typlösningar av byggnadsdelar, som tillsammans bildar en enhetlig 

byggnadsvolym. 

Projektet behandlar takfotens utformning för Lindbäcks industriella byggsystem. Genom en iterativ process, 

har föreslagna ritningar säkerställts mot såväl byggsystemet som mot kundens estetiska behov.  

Projektet innehåller en historisk utredning gällande takfotens utveckling under 1900-talet. Den beskriver hur 

samhällsförhållanden har präglat arkitektens roll i byggandet och hur byggnadernas estetik har påverkats av 

det. Genom att studera hur en idé realiseras, har takfotens roll för byggnadens estetiska uttryck definierats.  

Den industriella byggprocessen bör ta hänsyn till både inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten 

beaktas genom typlösningar som är kompatibla med entreprenörens produktionssystem och den yttre 

effektiviteten beaktas genom lösningar som är eniga med deras kundsegment.  

Marknadens estetiska krav har undersökts genom såväl arkitektpriser som erhållna markanvisningar i för 

Lindbäcks intressanta områden. Analysen av den prisbelönta arkitekturen avser att urskilja bredden av dagens 

estetiska ideal medan markanvisningar identifierar vilka estetiska behov som kunderna har.  

Genom triangulering har en typologistudie av olika takfotssiluetter upprättats. Siluetterna utrycker mötet 

mellan fasad och tak, vilka har resulterat i fyra olika uttryck. Uttrycken underbyggs från samhällets 

minimalistiska trend och Lindbäcks efterfrågade stadsmässighet i gestaltningen. 

Med hänsyn till inre och yttre effektivitet har typlösningarnas antal minimerats. De stödjer ett förändrat 

uttryck, utan att i stor utsträckning påverka produktionens standardiserade process. Genom att erbjuda 

detaljlösningar som följer marknadens efterfrågade estetik kommer behovet av projektspecifika lösningar att 

minska. Detta innebär att arkitekterna kan platsanpassa byggnader som är realiserbara och att produktionen 

effektiviseras. 

  



 
 

ABSTRACT 
During the 1900s, the construction industry has evolved into an economically driven market with political 

instruments. To handle the market's different requirements for functions and economics, an industrial building 

process is advantageously applied. The industrial process's development is based on standardization and 

repetition, which is restrictive of flexible architecture. The contradiction between the industrial construction 

process and the design needs for flexibility can be handled with different types of building components, which 

together form a unitary building volume. 

The project deals with the design of the eaves for Lindbäcks industrial building system. Through an iterative 

process, proposed drawings have been secured against both the building system and the customer's aesthetic 

needs. 

The project contains a historical survey of the development of the roof foot during the 20th century. It 

describes how social conditions have characterized the role of architect in the construction and how the 

aesthetics of the buildings have been influenced by it. By studying how an idea is realized, the role of the roof 

foot has been defined for the aesthetic expression of the building. 

The industrial construction process should take into account both internal and external efficiency. Internal 

efficiency is taken into account by type solutions that are compatible with the contractor's production system 

and the external efficiency is taken into account through solutions that are consistent with their customer 

segments.  

The market's aesthetic requirements have been investigated by both architectural prizes and landmarks 

obtained in Lindbäcks interesting areas. The analysis of the award-winning architecture aims to distinguish the 

breadth of today's aesthetic ideals while landmarks identify the aesthetic needs of the customers. 

Through triangulation, a typology study of various eaves silos has been established. The silhouettes express the 

meeting between facade and ceilings, which have resulted in four different expressions. The expressions are 

supported by society's minimalist trend and Lindbäcks sought-after urbanism in the form. 

With regard to internal and external efficiency, the number of typewriters has been minimized. They support a 

changed expression, without greatly affecting the standardized process of production. By offering retail 

solutions that follow the market's demanding aesthetics, the need for project-specific solutions will decrease. 

This means that the architects can adapt buildings that are realizable and that production is streamlined.  
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INLEDNING 

INTRODUKTION 

I byggprocessen ingår flera olika aktörer, alla med särskilda intressen. Mellan dessa aktörer kan idag en 

motsättning mellan arkitekters och byggingenjörers olika intressen noteras. Entreprenörerna tillämpar 

fördelaktigt industriella byggprocesser som möjliggör en kontrollerad produktion. Med denna kontroll kan tid 

och ekonomi effektivt anpassas för att svara på marknadens efterfrågan. 

Medan industrialiseringens utveckling är beroende av mätbara värden som ständigt förbättras med olika 

effektiviseringar kräver arkitekturens utveckling en större frihet. Enligt Forshed & Nylander, (2003) påverkas 

människor av bostadens omätbara värden. De menar att en byggnad därmed bör utformas utifrån parametrar 

som mäts genom människors upplevelser. Även Söderholm & Jonsson (2006) menar att antalet mätbara värden 

för arkitekturens kvalitéer är begränsade och behöver således betraktas på andra grunder.  

Eftersom de estetiska värdena inte kan mätas på samma sätt som tid och ekonomi krävs ett system som lämnar 

utrymme för estetisk variation. Den standardiserade utvecklingen förhindrar dock en effektiv designtillväxt. 

Enligt Gemser, (2001) kan designs inflytande verka effektivt i industrialiserade processer. Något som Tiwana & 

Ramesh, (2001) bemöter i sitt resonemang kring designutvecklande vägledning i den industrialiserade 

processen. Genom att integrera socialt värdeskapande arkitektur i det industriella systemet kan det industriella 

byggföretaget möta en bredare marknad och på så vis hänsynsfullt delta i stadsutvecklingen. 

Eftersom arkitekturens oändliga flexibilitet begränsas av det industriella systemet måste variation ske genom 

typlösningar som med hjälp av standarder kombineras till hela byggnadsvolymer. Genom det öppna systemet 

med gemensamma standarder, breddar det industriella företaget sin flexibla förmåga (Ågren & Wing, 2013). 

Flexibiliteten möjliggör ett pålitligt bemötande mot kundens förväntningar och breddar en potentiell marknad. 

Det industriella företaget har störst potential att erbjuda variation av byggnadsdelar som ligger utanför den 

prefabricerade processen. Detta möjliggör att den arkitektoniska flexibiliteten kan öka utan stora ekonomiska 

konsekvenser för produktionen. 

Lindbäcks, som är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande, fabrikstillverkar trämoduler men 

platsbygger tak ("Lindbäcks – Rationellt byggande, Sunt Boende.", 2018). Med ett platsbyggt tak kan takfotens 

utformning varieras i ett antal olika typlösningar. Typlösningarna måste anpassas till de rådande standarderna 

och samtidigt möjliggöra en kontrollerad delprocess för produktionen av dem. Denna typ av integrerade 

flexibilitet genom öppna system kan möjliggöra en industriell produktion med arkitektoniskt varierade uttryck 

gällande exempelvis takfötter. 

PROBLEMBESKRIVNING 

Problematiken med arkitektonisk flexibilitet i ett industriellt byggsystem grundas delvis i entreprenörens vilja 

att generalisera och standardisera skiljer sig från arkitektens vilja att designa för den unika platsens tillgångar. 

Utifrån aktörernas olika intressen av byggnaden har de olika syn på takfotens funktion. Entreprenören ser 

takfotens tekniska funktion, medan arkitekten ser takfotens visuella upplevelse i mötet mellan fasad och tak. 

Konflikten uppstår när dessa två intressen inte kan förenas i en lösning. 

Effektiviteten i ett industriellt byggande kräver standardiserade lösningar. För att kunna bredda det 

arkitektoniska uttrycket måste produktionen standardiseras mot samhällets generella estetiska trender. Vilka 

trender som ska identifieras måste då anpassas till företagets önskade marknad. Hur marknadens estetiska 

krav formuleras måste undersökas och exakt vilka trender som är relevanta för Lindbäcks.  
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Eftersom att den estetiska trenden inte nödvändigtvis stödjer den mest säkra tekniska lösningen måste de 

tekniska osäkerheterna hanteras på nya sätt som säkrar byggnadens livslängd. 

SYFTE 

Syftet är att genom typlösningar av takfötter skapa arkitektonisk flexibilitet i ett industriellt byggsystem. 

MÅL 

Målet är att bemöta den industriella processens känslighet för variation med ett begränsat antal utformningar. 

Dessa utformningar ska fylla arkitekternas behov av variation för att kunna gestalta en byggnad som uppfyller 

dagens estetiska förväntningar. 

Typlösningarnas flexibilitet ska innebära en bredd av olika uttryck gällande mötet mellan fasad och tak, de ska 

även kunna utformas med olika material och taklutningar för att inte begränsa arkitektens gestaltningsarbete.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att uppfylla detta måste följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur kan det industriella byggandet arbeta med estetisk utveckling? 

2. Hur kan ett sortiment av takfötter se ut utifrån dagens marknad? 

AVGRÄNSNINGAR 

TEKNISKT 
Arbetet avgränsas till att behandla Lindbäcks industriella modulsystem som byggmetod och kommer således 

att begränsas utifrån modulsystemets begränsningar. Den industriella metoden beskrivs mer utförligt under 

”Lindbäcks- industriellt byggande”.  

Typlösningarnas estetiska uttryck har utvärderats utifrån ett låglutande papptak. Detta innebär att lösningarnas 

estetiska uttryck utvärderas utan snörasskydd, som ofta måste tillföras ett plåttak och att fall för 

vattenavledning räknas ut på den mest kritiska taklutningen. 

Arbetet avgränsas även vid produktion av typlösningarna. Sortimentet har färdiga ritningar som vid nästa skede 

ska produceras. Då kan utförandemetod och ekonomi fastställas.  

GEOGRAFISKT 
Den historiska analysen är geografiskt avgränsad till svensk arkitekturutformning. Den svenska 

arkitekturhistorien präglas dock av utländska arkitekter, vars teorier ligger till grund för den svenska 

designutvecklingen. 

Den geografiska avgränsningen inkluderar hela området som Lindbäcks är verksam inom. Vid mer ingående 

undersökningar av takfotens historia har Norr- och Västerbottens arkitektur studerats. Vid mer ingående 

undersökningar av dagens arkitektur har Stockholmregionen studerats.  

HISTORISKT 
Den historiska analysen är begränsad till 1900-talet. Avgränsningen möjliggör en analys av det industriella 

byggandets påverkan av takfotens estetiska uttryck.  
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METOD 

METODIK 

Projektets designutvecklande karaktär har drivits genom en iterativ process med lösningar som tar hänsyn till 

såväl Lindbäcks inre effektivitet som yttre effektivitet. Den inre effektiviteten syftar till produktionsanpassning 

medan den yttre effektiviteten syftar till kundanpassning. 

För att undersöka bakgrunden till takfotens utformning har en historisk litteraturstudie gällande takfotens 

utveckling under 1900-talet utförts. Litteraturstudien har förankrats i den lokala regionens arkitekturhistoria 

genom iakttagande stadsvandringar. Byggprocessen under 1900-talets industrialisering bekräftar ett samspel 

mellan arkitekter och ingenjörer som beskriver arkitektens inflytande i den industriella utvecklingen.  

Aktörernas skilda uppfattningar gällande takfotens värde för byggnaden har beaktats genom intervjuer. 

Intervjuernas resultat nyttjas som kvalitativa källor under utvecklingen av takfötternas utformning. 

Genom en utredning av Lindbäcks modulsystem har lösningarnas anpassning till den industriella produktionen 

säkerställts. Datamaterial för att utveckla Lindbäcks estetiska process har motiverats utifrån dagens 

samhällsstruktur, vilken den historiska analysen underbygger. Föreslaget takfotssortiment har primärt 

inspirerats av 2000-talets prisbelönta arkitektur. Den estetiska visionen har genom studier av 

markanvisningstävlingar säkerställts mot Lindbäcks kundsegment. Förslagen har sedan utvecklats med hjälp av 

arkitekter. 

Enligt Leideman (2014) går processer som präglar arkitekturutvecklingen upp och ner och man väljer själv sin 

delaktighet. Den prisbelönta arkitekturen avser att driva den estetiska utvecklingen, vilket kräver nödvändiga 

risktaganden. Lindbäcks affärsstrategi förordas istället av en mer stabil trend som är lättare att standardisera. 

När trender accepteras av allmänheten når de marknadens beställare. För att säkerställa den estetiska 

kvaliteten mot Lindbäcks beställare har arkitekttävlingar, i områden som Lindbäcks önskar expandera, 

studerats. 

Det insamlade datamaterialet har genom hela processen validerats genom triangulering. Källtrianguleringen 

medför ett bredare perspektiv på problemet och således lösningar som tillfredsställer flera intressenter. Utifrån 

triangulerat datamaterial har en typologistudie av olika takfotssiluetter upprättats. Siluetterna avser att utrycka 

mötet mellan fasad och tak. Dessa har utvecklats till detaljerade ritningar som uppfyller tekniska krav och är 

estetiskt anpassade efter marknadens förfrågan.  

TAKFOTENS ARKITEKTURHISTORIA 

Takfotens utveckling under 1900-talet har undersökts genom litteraturstudier och stadsvandringar. Den 

historiska analysen ligger till grund för ett personligt resonemang av hur dagens samhälle ser ut. Den utgör 

även en inspirationskälla för att utveckla flexibiliteten i föreslaget sortiment.  

Dagens estetiska trend har identifierats genom att analysera prisbelönt arkitektur. Byggnadernas takfötter har 

även utvecklats med hjälp av arkitekter. Utvecklingsarbetet beskrivs mer utförligt under ”intervjuer”. 

LITTERATURSTUDIE OCH STADSVANDRING 
Litteraturstudien framhåller den svenska arkitekturutvecklingen under 1900-talets industrialisering. För att 

objektivt skildra historiens samspel mellan arkitekt och entreprenör beskrivs den av respektive byggaktör.  

Utöver förklaringen av arkitektens och entreprenörens samverkan, har litteraturstudien även nyttjats inom 

gestaltningsprocessen. Enligt Vitruvius & Morgan (1960) bör en arkitekt erhålla historiska kunskaper för att 

utveckla god arkitektur. Eftersom att projektet avser att resultera i ett antal detaljritningar bör gestaltaren 
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känna till arkitekturhistorian till detaljerna. Den vittnar om hur arkitekter har realiserat byggnader utifrån en 

vision och hur visioner förhåller sig till samhället. 

Litteraturstudiens teoretiska resultat jämfördes med verklig bebyggelse genom stadsvandringar i Kiruna, Luleå, 

Skellefteå och Umeå. Enligt Sveriges Arkitekter (2018) ger ett besök av den färdigställda byggnaden en mer 

rättvis bild av byggnaden i dess sammanhang och kan på så vis tolkas genom mjuka, känslomässiga parametrar.  

Stadsvanringarna gav även möjlighet att på nära håll studera takfoten ur flera vinklar. Den personliga 

uppfattningen från stadsvandringarna bekräftar att den estetiska upplevelen av takfoten grundas allmänna 

matematiska antaganden, som en linjär relation mellan volym/area och vikt.  

Undersökningen visualiserar relationen mellan politiskt styrda samhällsförhållanden till detaljutformningar av 

takfoten. Den framhåller även takfotens betydelse för byggnadens karaktär.  

ARKITEKTURPRISER 
Dagens arkitektur har undersökts genom att analysera olika nomineringar till arkitekturpriser under 2010-talet. 

Takfötternas profiler har sedan utvärderats med stöd från fem arkitekter.  

Kvalitetsbedömningen av pristävlingar sker på en färdigställd byggnad och syftar till att förmedla god 

arkitektur. Arkitekturen bedöms av välrekommenderade, erfarna arkitekter och motiveras med arkitektoniska 

kvalitéer. (Sveriges Arkitekter, 2018) 

Nominerade byggnader anses leva upp till ett modernt arkitektoniskt ideal inom ramarna av prisets syfte. 

Juryns arkitektoniska kunskaper säkerställer en estetisk nivå på det undersökta materialet. Kasper Salin-priset 

och Bostadspriset tilldelas av Sveriges Arkitekter och bedöms således av en jury som enbart består av 

arkitekter. 

Kasper Salin-priset är Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris. Det avser att belöna ett nyligen 

färdigställt byggnadsverk för dess goda arkitektur. (Sveriges Arkitekter, 2018)  

Prisets fria grunder möjliggör en bedömning av begreppet ”god arkitektur”. Juryn kan då förmedla den bästa 

tolkningen av dagens ideal. 

Bostadspriset syftar till att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande. Det avser att belöna ett 

nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk klass. (Sveriges Arkitekter, 2018)  

Priset är en arkitektonisk kvalitetsbedömning av bostäder. Takfoten kommer således bedömas utifrån att 

byggnadskomplexet tillägnas bostäder, en avgränsning som stödjer projektets studerade objekt. 

För att bredda perspektivet av begreppet ”god arkitektur” har även arkitekturpriser som bedöms genom andra 

intressenter studerats. Begreppet arkitektur är stort och ägnat att tillfredsställa ett helt samhälle, därmed 

källvalideras resultatet om större delar av samhället deltar i bedömningen. Utifrån denna synvinkel har Årets 

Stockholmsbyggnad och Träpriset studerats. 

Årets Stockholmsbyggnad syftar till att skapa engagemang för Stockholms stadsmiljö. Med en jury bestående 

av flera aktörer med särskilda intressen och infallsvinklar på byggnaden, grundas prisets vinnare ur ett brett 

perspektiv. Genom att låta allmänheten både nominera och rösta på byggnader skapas ett intresse utanför 

branschen vilket involverar invånarna i stadsutvecklingen. (Stadsbyggnadsnämnden, 2010) 

Det folkliga engagemanget bidrar till samhällets uppfattning av god arkitektur, vilket har betydelse för hur 

beställare ser arkitektoniska kvalitéer. 
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Träpriset delas ut vart fjärde år och det ska tillägnas god arkitektur i trä som speglar vår tid (Svenskt Trä, 2018). 

Enligt Beckman, (2008) bedöms byggnadsverket även utifrån kostnadseffektivitet. Detta bekräftar även juryn 

med Bergkvist & Nyberg, (2016) när den presenterar de nominerade verken år 2016. 

Majoriteten i juryn utgörs av arkitekter (Svenskt Trä, 2018). Fördelningen bekräftar tyngden av de 

arkitektoniska kvaliteterna i bedömningen.  

Utifrån nomineringar till de olika pristävlingarna har trender på takfötter identifierats. Eftersom att 

arkitekturpriserna bedöms utifrån ett bredare perspektiv än takfotens estetik, har de identifierade trenderna 

utvärderats och utvecklats med arkitekter.  

LINDBÄCKS- INDUSTRIELLT BYGGANDE 

Lindbäcks ställning i det industriella byggandet har utvärderats med hjälp av litteraturstudier och intervjuer 

utförda enligt ”Intervjuer”. Genom att klargöra vilka arkitektoniska möjligheter och begränsningar som 

företagets byggprocess innebär har adekvata lösningar utformats. 

Eftersom Lindbäcks effektiviserar den industriella verksamheten enligt LEAN, har en utredning av denna teori 

inom industriellt byggande genomförts.  

Enligt LEAN är marknadens efterfrågan utgångspunkten för en optimerad produktion (Petersson & Ahlsén, 

2015). Dagens arkitektoniska trend har säkerställts mot specifika beställares estetiska behov. Beställarens 

behov utgörs av vinnande markanvisningsförslag i områden som Lindbäcks önskar exploatera. Med hänsyn till 

Lindbäcks marknad och behovet av stadsmässighet har markanvisningar i Stockholms län undersökts. 

Vid en markanvisningstävling är arkitekten fri att formge en byggnad som avgör beställarens rätt till marken. De 

bedöms utifrån hur väl byggnaderna uppfyller juryns förväntningar och visualiserar på så vid beställarens 

estetiska behov (Sveriges Arkitekter, 2018). 

Metoden stödjer på så vis marknadens ekonomiska drivkraft och riktar sig mot Lindbäcks beställare. Genom att 

studera flera vinnande markanvisningsförslag verifieras områdets estetiska förväntningar. 

Den industriella byggprocessens förprojektering är effektiv vid totalentreprenader. Vid en totalentreprenad har 

beställaren oftast anlitat en arkitekt som genom en förprojektering fastställer beställarens krav innan 

förfrågningsunderlaget når entreprenören (Ossmer & Wollsén, 2007). Enligt LEAN styrs produktionen av 

orderingången (Petersson & Ahlsén, 2015). Kundens kravlista kommer således att fungera som styrmedel för 

den arkitektoniska utvecklingen av entreprenörens produktion. Kravlistan måste således formas för att 

garantera en estetisk nivå utan att begränsa produktionen.  

Flera takfötter från tidigare projekt har jämförts med förprojekterat material som arkitekterna tillhandahålls vid 

detaljritningar. Denna utredning avsåg att validera behovet av att implementera de olika typlösningarna i det 

industriella systemet. 

INTERVJUER 

Utifrån den historiska analysen av byggprocessens utveckling har en motsättning mellan arkitekters och 

ingenjörers syn på takfotens utformning noterats. Denna konflikt har hanterats genom semistrukturerade 

intervjuer, med syfte att diskutera takfotens värden för byggnaden.  

Enligt Seidman (1991) har dialogen byggts upp med inledande frågor som följs upp och klargörs för att inte 

påverka informanten och minimera risker för missförstånd. Det öppna samtalet har möjliggjort ett brett 

perspektiv på frågan och kunde under intervjun kompletteras eller förtydligas med frågor som verkade över 

frågeställningen och informantens särskilda kunskaper. 
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Den öppna dialogen syftade till att informera om en personlig uppfattning av problemet. Enligt Kirk & Miller 

(1986) valideras resultatet om flera personer uttrycker sitt perspektiv på samma fråga. De bekräftar även en 

högre tillförlitlighet när informanten får möjlighet att uttrycka sig fritt inom dennes profession. 

Personerna som tillfrågades har olika bakgrund för att angripa problemet. Den har diskuterats med en 

professor inom byggproduktion och teknik, med fem arkitekter, fyra som har direkt intresse i Lindbäcks 

designutveckling och en utomstående med lång branscherfarenhet. För att säkerställa lösningarnas tekniska 

beständighet har en dialog även förts med Lindbäcks projektutvecklare, en konstruktör och lösningarnas 

byggbarhet har förankrats hos en grossist inom bygg- och industrisektorn. Information gällande Lindbäcks 

industrialiserade produktionsprocess och dess marknad har erhållits genom Lindbäcks chefsarkitekt och 

projektutvecklare. 

De olika infallsvinklarna på takfotens värde för byggnaden och hur arkitekturen formas i en industriell 

produktion har format arbetet för att tillgodose flera intressenter. 

Intervjuerna skedde utifrån processens läge på olika sätt. Beroende på aktörens direkta intresse i projektets 

utveckling har mötenas kvantitet och kvalitet varierat. För att kontinuerligt förankra projektets utveckling hos 

de involverade företagen har en löpande diskussion skridit mellan arkitekter på såväl Nordmark&Nordmark 

som på Lindbäcks. Genom korta, frekventa avstämningar säkerställs att processen löper mot projektets mål. 

Övriga möten har en mer strukturerad karaktär och hölls en till två gånger per aktör. Den strukturerade 

intervjun är en säkrare metod när mötet har ett tydligt mål (Kvale, 1997). Informanterna underrättades 

projektets läge, även adekvata frågor och ritningar utifrån mötets syfte. Målet med mötet säkrades men 

lämnade även utrymme för övriga infallsvinklar som utvecklar projektet. 

  



 

13 
 

LITTERATURSTUDIE 

TAKFOTENS ARKITEKTURHISTORIA 

BÖRJAN AV 1900-TALET- KLASSICISM 

1900-1910 

Samhället bestod av stadsbyggnadsprinciper med tydliga hierarkier där den estetiska utvecklingen främst 

tillägnades monumentala, offentliga byggnader medan privata bostadshus var av enklare karaktär. (Eriksson, 

2001) 

Byggnadsstilen hade sitt ursprung i historian där inspiration hämtades från högre klasser där barock och rokoko 

ansågs passa statusingivande byggnader (Asplund et.al, 1931). Under 1800-talets hade den industriella 

revolutionen tagit fart och vid sekelskiftet nådde den även byggbranschen. Arkitekterna som enligt Vitruvius & 

(1960) erhöll kunskaper inom såväl byggteknik som estetik, insåg att tekniken och estetiken inte följde samma 

riktning. Molin (1909) påvisar att svenska hem ska bibehålla den svenska karaktären, men att ny teknik som 

möjliggör enklare, bättre och billigare byggen välkomnas. 

Arkitekterna strävade efter historielös modernitet som även skulle förankras i tradition. Ur senbarocken och 

rokokon utvecklades de organiska formerna, ljus och rörelse till jugend och nybarock.(Eriksson, 2001)  

Enligt Björk et.al, (2008) fick stenstadens byggnader ett mer avskalat uttryck med putsade fasader. De 

konstaterar även att den svenska takstolens konstruktion gjorde att den utkragade takfoten bestod, men den 

med täcktes med puts i olika schabloner. Figur 1 visar en takfot i med denna putsade siluett. Takfotens svängda 

siluett avspeglar jugendstilens organiska former (Björk&Reppen, n.d). 

 

FIGUR 1. TAKFOT MED ORGANISK SILUETT 

Samtidigt som Jugend och Nybarocken växte eftersträvade arkitekter fasta murar, tydliga volymer och påtaglig 

materialverkan (Eriksson, 2001). Detta ligger till grund för nationalromantiken med dess tyngd och 

nationalistiska anda. 

Enligt Björk & Reppen (n.d) kännetecknas nationalromantikens murade tegelhus av takens mångfaldhet och 

variation. Fasaden kunde även med gavelrösten gå igenom taklisten och avvattning skedde ofta genom gesims 

som bärs upp av det utkragade teglet (Björk et.al 2008). 

1914 startar första världskriget och den arkitektoniska utvecklingen stannar av. Kriget gjorde att utbytet mellan 

de nordiska arkitekterna blev intensivare. Den nordiska isoleringen från Europa utvecklar en nordisk stil som 

kommer att spridas efter krigets slut. Svensk arkitektur präglas starkast av danska influenser som i sin tur har 

mest utbyte med Tyskland. (Eriksson, 2001) 
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1920 

Under 20-talet kunde gavlarna vara barockinspirerade med mjukt svängda former, klassiska som följer 

sadeltakets form men med en horisontell list som utgör en smyckad takfot längs långsidorna och förstärker 

triangelformen på gaveln. Figur 2 visar ett listverk med organisk karaktär. Andra byggnader försågs med raka 

former och dekorerades enligt        Figur 3 med en tandsnittsfris längs takfoten. (Björk & Reppen, n.d.) 

    

FIGUR 2. TAKFOT MED STORT LISTVERK        FIGUR 3. TAKFOT MED TANDSNITTSFRIS 

Taket var en Svensk takstol klädd med falsad plåt och avslutas med en avvattnande fotränna mot stuprören. 

Väggarna är murade med slätputsad fasad med sparsam dekor. ( Björk et.al 2008) 

MITTEN AV 1900-TALET- MODERNISM 

1930 

Efterkrigstiden präglades av en kraftig urbanisering vilket satte press på bostadsproduktionen. Från en selektiv 

bostadspolitik, myntades ”det svenska folkhemmet”. Begreppet svarar för regeringens ansvarstagande 

gentemot den enskilde medborgarens rätt till en bostad. (Brunnström, 2004 ) 

För att kunna erbjuda alla medborgare en bostad var bostadspriset en avgörande faktor. Genom 

standardisering och rationella byggarbetsmetoder möjliggjordes en massproduktion av lika värderade 

bostäder. (Brunnström, 2004 ) 

Folkhemmet som har sina rötter i 1800-talets Tyskland, präglades starkt av lamellhus inspirerade från den tyska 

byggnadskonsten. De yteffektiva tjockhusen konkurrerades dock ut av smalhusens ljuskvaliteter när 

modernisterna fick större inflytande i arkitekturen. (Brunnström, 2004 ) 

Takutformningen varierade mellan valmat-, sadel- och pulpettak. Smalhusen var enligt Figur 4 försedda med 

utkragande takfötter med synliga tassar av trä medan tjockhusens takfot täcktes med en plåtinklädnad (Björk & 

Reppen, n.d.).  
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FIGUR 4. ÖPPEN TAKFOT 

1940-1950 

Under 30-talet hade Europas arkitekter uppmärksammat ett samhälle i förändring. Byggprocessens 

rationalisering förändrade arkitekternas roll. 

Statens delaktighet i byggindustrin ökade. Under 40-talet gav de restriktioner om att antal arbetare skulle 

hållas nere till förmån för den växande exportindustrin (Eriksson, 1994). Dessa förutsättningar enade 

byggbranschens aktörer om att ett industriellt byggande var fördelaktigt för samhällets bostadssituation. 

Arkitekturen är endast en del i en viss tids rådande samhällsförhållanden, ett samhälle präglat av tekniska, 

ekonomiska, sociala och kulturella parametrar (Wikström, 1994). Den nya tiden präglades starkt av tekniska 

och ekonomiska drivkrafter vilket utmanade arkitekterna att följa upp med ett estetiskt ideal på samma 

dignitet som den tekniska nyttan. Flera av tidens arkitekter var enade om att arkitekturen krävde nya estetiska 

ideal(Asplund et.al, 1931). 

Den moderna, adekvata estetiken skulle gestalta samhällets behov. Asplund et.al (1931) menar att historien 

har i allt för stor utsträckning präglat tidens arkitektoniska värden istället för att låta samhället utveckla det. De 

hävdar även att med samhällets behov som estetisk formgivare upprättas socialt fungerande bostäder med ett 

sekundärt värde i det traditionella hantverket till förmån för industrins effektivitet. 

Entreprenören Dahlberg (1952) påstår att tiden kräver att vi släpper drömmen om fulländning till förmån för 

tidens behov. Han menar likt tidens arkitekter att en förenklad estetik är nödvändig. Den förenklade, 

industriella arkitekturens estetiska värden blev istället en fråga om geometriska former i samverkan med 

skugga och ljus. Både Le Corbusier (1927) och Boullée i Collins (2014) uttrycker den funktionalistiska estetiken 

som ett geometriskt skuggspel. Figur 5 visar en takfot med litet utsprång i det geometriska idealet. 

De geometriska idealen resulterade i kubiska byggnader. De var enligt        Figur 6 starkt präglade av platta tak 

med minimala, helst osynliga takfötter (Sommar, 2006). Den minimala takfoten frilades från hängrännor genom 

svagt lutade motfallstaksvagt med invändig takavvattning (Björk & Reppen, n.d.).  



 

16 
 

    

FIGUR 5. TAKFOT I GEOMETRISK FORM         FIGUR 6. TAKFOT UTAN UTSPRÅNG 

Arkitekterna värnade även om de sociala värdarna. Dessa värden motiveras vanligen med ljus och rörelser men 

syns även i exteriör. Innan byggnaderna började tillverkas i fabriker kunde vissa hantverksmässiga detaljer 

fortfarande ske på byggarbetsplatsen. Figur 7 visar en takfot i enighet med industrin avskalade estetik. 

 

FIGUR 7. LUTANDE TAKFOT 

Samtidigt som den funktionalistiska geometrin genomsyrar arkitekturen har även smalhusens sadeltak 

industrialiserats. Industrialiseringen har bland annat skett genom minimerad materialåtgång genom en takstol 

av triangelstöd. Takfoten var liten och täcktes av två omlottliggande bräder. (Björk et.al, 2008) 

1960- 1970 

Trots den funktionellt anpassade arkitekturen hade bostadsbyggandet inte nått den produktionshastighet som 

staten eftersträvade. Ingen rationell byggnadsmetod hade utformats utan majoriteten av all bebyggelse skedde 

fortfarande genom platsbyggen (Hall, 1999). 

För att minimera byggtiden och maximera vinsten började entreprenörer istället låta sina konstruktörer stå för 

projekteringen. Byggprojekten besparade både tid och pengar, vilket snart konkurrerade ut hänsynstagandet 

av den estetiska parametern. (Werne, 1997) 

Under hela 50-talet hade arkitekterna haft stort inflytande i bostadsprojekten men medan de fokuserat på en 

funktionell estetik hade entreprenörerna tagit över realiseringen av byggandet. Totalentreprenaden blev 

modellen för all statlig bostadsproduktion och 1966 startade miljonprogrammet. Byggsystemet var nu utformat 

för att maximera den tekniska effektiviteten. (Lidelöw et.al, 2015) 

Miljonprogrammets byggnader utformades likt Figur 8 med flacka sadeltak eller med fortsatt motfallstak. 

(Björk & Reppen, n.d.) 
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FIGUR 8. TAKFOT FRÅN MILJONPROGRAMMET 

Beroende av stommens produktion fick de plåtbeklädda takfötterna olika profiler. Den populära loftgången 

präglas av invändig avvattning med ett tak som vilar på L-stöd. Takfoten kan vara förhöjd med hjälp av 

träprofiler som är inklädda i plåt. ( Björk et.al, 2008). 

SLUTET AV 1900-TALET- POSTMODERNISM 
Arkitekternas roll hade i slutet av 60-talet rationaliserats bort, bl.a. på grund av uppfattningen om deras 

bristande kostnadsmedvetenhet i kampen om att försvara den sociala effektiviteten.  

I början av 70-talet avtog efterfrågan av flerbostadshusen och Sverige drabbades av lågkonjunktur. Detta 

resulterade i att man avbröt bostadsproduktionen i planerade former. I mitten av 70-talet avslutades 

miljonprogrammet.(Holm, 1995) 

Holm (1995) påstår även att man under 60-talet tappade synen på bostaden som en samhällelig angelägenhet 

och att miljonprogrammet resulterade i många lösningar där sociala kvalitéer underprioriterades teknisk 

effektivitet. 

Utifrån den förändrade samhällsstrukturen såg arkitekterna en möjlighet att återigen få mandat i 

bostadsbyggandet. Samhället var inte längre beroende av entreprenörernas tidseffektiva system och lämnade 

istället utrymme till sociala nyttor. Arkitekterna lämnade entreprenörens angelägenheter för att istället 

tillfredsälla den individuelle brukaren (Svenska arkitektföreningen & Stockholms Arkitektförening, 1972). 

Postmodernisternas främsta mål var att kritisera funktionalismens monotona resultat och svårtolkade estetik. 

Föraktet till funktionalisternas tekniska diskurs delar epoken i många olika uttryck, vilket gör den svårdefinierad 

som en arkitektonisk stil. Arkitekturen präglas istället starkt av arkitekternas olika modus som resulterar i ett 

flertal olika ismer som på olika sätt gestaltar byggnader vars estetik tillägnas brukaren. 

Exempelvis kom konstruktivismen följd av dekonstruktivismen under 1900-talets slut (Werne, 1997). Ralph 

Erskines verkade även under denna tid, han strävade efter såväl byggnadens förhållande till omgivningen som 

dess förhållande till brukaren (Erskine & Collymore, 1994). Denna filosofi stämde med postmodernismens 

individuellt anpassade arkitektur. Andra arkitekter följde historiska stilideal men tillämpade ny teknik vid 

gestaltning (Werne, 1997).  

I slutet av 70-talet ökar produktionen av stål och i Luleå grundas även SSAB med den svenska staten som 

huvudägare ("Historia", 2018). Den närproducerade och lättillgängliga plåten har satt tydliga spår i stadens 

arkitektur, där plåtinklädda takfötter är en dominerande lösning (Figur 9). 

Den inklädda takfoten syns ofta i andra material. Utsprånget är stort och markerar återigen mötet mellan fasad 

och tak (Figur 9. takfot i plåt         Figur 10. inklädd takfot med stort utsprång 
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FIGUR 9. TAKFOT I PLÅT         FIGUR 10. INKLÄDD TAKFOT MED STORT UTSPRÅNG 

2000-TALET- MODERN TID 
Likt det tidiga 1900-talets samhällsstrukturer syns även idag en hierarki mellan det offentliga och det privata. 

Till skillnad från historians arkitektoniska ideologi grundas denna hierarki idag på marknadsekonomin som 

växte i byggbranschen under industrialiseringen. Till skillnad från bostädernas marknadsekonomiska utveckling 

initieras offentlig bebyggelse av politiskt beslut och finansieras av skattemedel. 

Byggprocessens utveckling har avhänt arkitekten från det byggtekniska ansvarsområdet. Från att arkitekten var 

projektens byggherre ansvarar den idag enbart för byggnadens arkitektoniska kvalitéer. Denna utveckling har 

resulterat i ett marknadsstyrt byggsystem, som med flera konsulter i samverkan uppfyller beställarens krav. 

Beställares krav präglas ofta av postmodernisternas marknadsföring. De spred information om entreprenörens 

ekonomiska vinster i att exkludera mjuka parametrar vid byggnadens värdering.  

Postmodernisternas estetik var tillägnad brukaren och tog hänsyn till både omgivning och historia. För att säkra 

en estetisk nivå ställer beställaren ofta krav på hänsynstagandet till platsens sammanhang. 

Eftersom att byggnader vid markanvisningstävlingar anpassas till beställare och bedöms av en jury med bred, 

men förhållandevis låg arkitektonisk kompetens, är pristävlingar en säkrare källa till unik och värdefull 

arkitektur. Den nominerade bebyggelsen till studerade arkitekturpriser har verifierat takfötter som saknar 

utsprång eller förses med små ofta inklädda utsprång. 

Nomineringar till träpriset har dessutom verifierat öppna takfötter med framträdande träreglar. Utifrån 

träprisets bedömningskriterier kan nomineringen av denna lösning motiveras genom den estetiska hanteringen 

av byggnadens trästomme. 

Utifrån intervjuade arkitekter har den minimalistiska trenden validerats. Alla intresseras för takfoten utan 

utsprång men betonar samtidigt vikten av att utreda alla siluetter för att erhålla en arkitektonisk bredd i 

Lindbäcks sortiment. Både Lindbäcks chefsarkitekt och arkitekter på Nordmark&Nordmark upplever ett behov 

av utökad stadsmässighet i byggnadernas uttryck. Marknadsanalysen bekräftar behovet i Stockholm, men 

Nordmark&Nordmark validerar behovet för projekt i Sveriges norra region.  

LINDBÄCKS- INDUSTRIELLT BYGGANDE 

Lindbäcks är ett industriellt byggföretag med en affärsmodell som innebär att de dels bygger åt externa 

beställare men även utför projekt i egen regi som byggherre. Den industriella verksamhetens utveckling 

baseras på LEAN. 

Teorin bygger på att exkludera allt arbete som inte genererar vinst. Detta uppnås genom kontrollerade flöden. 

För att möjliggöra ett kontrollerat flöde är standardisering och repetition nödvändigt. Med ny kunskap 

uppdateras processens standarder och produktionen effektiviseras. (Petersson & Ahlsén, 2015) 
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Effektivitet mäter hur väl företaget omvandlar resurser till produkter och beaktar således både processens inre 

och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten mäter hur väl företaget minimerar de använda resurserna för att 

producera en produkt och yttre effektivitet mäter hur väl produkten uppfyller kundens behov.(Lidelöw el. al, 

2015) 

INRE EFFEKTIVITET 
Den inre effektiviteten regleras genom andelen förprojektering (Lidelöw et. al, 2015). Lindbäcks producerar 

bostäder enligt ett modulsystem. Modulsystemet innebär att hela volymer med lätt stomkonstruktion 

prefabriceras innan de levereras till byggarbetsplatsen (Borgström, 2016). 

Modulerna tillverkas av trä som staplas till en byggnadsvolym enligt Figur 11. På plats förses modulerna med en 

luftad fasad och ytterväggen tillverkas med 600 mm förhöjt väggliv för att rymma isolering på vind (Figur 12). 

Det isolerade innertaket gör att byggnaden förses med kallvind när det förtillverkade yttertaket lyfts på plats.  

                           FIGUR 11. MODULER                                                                                               FIGUR 12. SEKTION 

Enligt Lindbäcks arkitektmanual ska takfoten förses med 300 mm utsprång på såväl lång- som kortsida (Figur 

12). Utsprånget motiveras av företaget som ett fuktskydd för träkonstruktionen. Utsprånget formar en 

luftkudde under takfoten, vilken förhindrar att vind driver in väta i träkonstruktionen. För att förhindra 

fuktskador måste således vinden hanteras. Detta kan göras med hjälp av hinder som bryter vindriktningen eller 

varierade storlekar på olika utrymmen som den passerar innan den når konstruktionen (Martinell, 2005). 

Takstolen är även försedd med en brandspärr. 

Byggnadens tekniska livslängd garanteras genom förprojekterade lösningar samlade i bl.a. den interna 

arkitektmanualen eller AMA. De säkras även mot BBR och SIS. Takfotens utsprång får maximalt vara 0,5 m 

innan den räknas till BTA (BFS 2011:6, avsnitt 5:61).  

Samma process har typlösningarna genomgått. När gestaltningen överensstämmer med efterfrågan garanteras 

användbarheten med tekniska säkerheter. 

Vid fall då fotränna används ska den monteras så att det bildas ett fall mot takbrunnarna på minst 1:40 

(Monteringshandbok, 2014). Vid taklutningar mellan 14° och 30° bör kravet på nivåskillnad mellan rännkant 

och rännfals beaktas och vid lägre taklutning bör fotränna inte användas alls (Lindab bandtäckning, n.d.). 
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YTTRE EFFEKTIVITET 

Den yttre effektiviteten mäter andelen kundnöjdhet och hanteras alltså genom marknadskunskap (Lidelöw el 

.al, 2015). Med god marknadskunskap kan Lindbäcks positionera sig utifrån kundsegmentet och på så vis verka 

som en attraktiv aktör för den avsedda marknaden. 

Företaget är en stor aktör i Sveriges norra region, men har en expansiv marknad även i södra Sverige, där de 

planerar att fortsätta exploatera tomter i både B- och C-lägen. I samband med den expansionen i centrala delar 

av storstäder noteras en större efterfrågan på stadsmässig karaktär av byggnaderna.  

För att säkerställa formgivningen anlitar Lindbäcks arkitektkonsulter. De har etablerat ett samarbete med 

företaget Nordmark&Nordmark, som känner till Lindbäcks system och kan utveckla produktionsanpassade 

lösningar. Långsiktiga relationer möjliggör en effektiv utvecklingsprocess av det industriellt begränsade 

systemet (Lidelöw et.al, 2015).  

I industriella arkitektkonsultens profession förenas kunskap om arkitektoniska kvalitéer, industriell produktion 

och marknadens estetiska efterfrågan. Arkitekterna upplever takfotens standardlösning begränsande vid 

formgivning och önskar således ett utbud av typlösningar som tillåter en arkitektonisk bredd. 

VALIDERING AV PROBLEMET 
Förprojekteringen säkerställer och effektiviserar processen men begränsar realiseringen av visionsbilden. De 

studerade arkitekttävlingarna i Stockholms län verifierar främst takfötter utan utsprång eller med små inklädda 

utsprång. Lindbäcks har även erhållit markanvisning med byggnader som saknar utsprång, men med den 

förprojekterade takfoten är inte enig med markanvisningsförslaget. Enligt LEAN innebär en avvikelse från det 

förprojekterade materialet en okontrollerad del av processen (Lidelöw et. al, 2015). Utan kontroll kan inte 

byggnadens livslängd garanteras. 

Stockholms centrala områden domineras ofta av privata aktörer som ställer höga krav på den estetiska 

utformningen. För att verka som en attraktiv aktör i dessa områden måste produktionen då möta den 

efterfrågade estetiken med lösningar som överensstämmer med markanvisningsförslaget. 
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RESULTAT & ANALYS 

HANTERING AV INRE EFFEKTIVITET 

Lösningar för takavvattning kommer att ha inverkan på det estetiska uttrycket. För att ta hänsyn till detta har 

fuktrisken beaktats genom olika vattenavledande system beroende på takfotens önskade uttryck. Om inget 

annat angives monteras alla rännkrokar i råsponten vid produktion. Brandspärrens position bibehålls genom 

alla förslag, detta för att stödja den standardiserade byggprocessen och på så vis garantera dess brandsäkerhet. 

Luftning sker med skydd för smuts, som annars kan täppa igen öppningen.  

HANTERING AV YTTRE EFFEKTIVITET 

Genom att utöka utbudet av förprojekterade takfötter kommer Lindbäcks att kunna bemöta kundens krav och 

förväntningar. Lösningar som är eniga med marknadens estetiska trend bör standardiseras för att succesivt 

effektiviseras och säkerställas med avseende på dess funktion. Eftersom få typlösningar stödjer en industriell 

produktion har antalet lösningar begränsats till fyra olika takfotsprofiler. 

Den historiska undersökningen verifierar takfötter med flera olika detaljutformningar. Under olika epoker 

identifieras olika trender som genomsyrar arkitekturen. Detta visar en hög grad estetisk variation mellan 

byggnader, men samtidigt identifieras ett generellt uttryck utifrån samhällets estetiska grundvision. 

Nybyggnationer under 2000-talet bekräftar även marknadens estetiska variation som genomsyras av en 

generell trend. 

Dagens marknad genomsyras av minimalism och Lindbäcks beställare efterfrågar stadsmässighet. Lösningarnas 

detaljutförande stödjer den minimalistiska trenden genom enhetliga uttryck, där fuktskydd och 

takavvattningssystem anpassas till respektive lösning. 

Samtidigt som det industriella företaget eftersträvar en produktion som är helt enig med beställarens krav 

innebär ett fullständigt marknadsenligt sortiment en högre känslighet för den estetiska variationen. Skulle 

företaget enbart erbjuda ett sortiment utifrån marknadens generella trend avgränsas unika utformningar som 

kan göra företaget konkurrenskraftigt i områden med höga utformningskrav. 

Ett större utbud innebär att det blir mer beständigt mot en bredare marknad och över tid. Utbudet breddas 

även genom typlösningar som med oförändrad produktionsprocess kan erhålla olika estetiska uttryck. 

Typlösningarna gestaltas med papptak och fasadskiva, men de kan även utformas med andra material. Detta 

förutsätter att förändringar som tillkommer vid byte av material och taklutning kontrolleras utifrån AMA. 

Trots att förslagen är arkitektoniskt flexibla kommer marknadens utveckling att kräva kontinuerlig uppdatering 

av sortimentet. Föreslaget sortiment baseras på dagens marknad och kommer således tappa dess yttre 

effektivitet med tiden.  

STANDARDISERADE LÖSNINGAR 

Uttryck som ofta efterfrågas bör enligt LEAN standardiseras för att möjliggöra en repetitiv produktion. Utifrån 

marknadsundersökningen syns idag en minimalistisk trend. Den gestaltas ofta med takfötter som minimerar 

mötet mellan fasad och tak (Figur 13). 

INGEN TAKFOT 
Mötet mellan fasad och tak minimeras genom att exkludera takfotens utsprång (Figur 13). Profilen avser att 

visualisera byggnaden som en enhet.  
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FIGUR 13. INGEN TAKFOT 

                    

FIGUR 14. RITNING UTAN TAKFOT                                                                 FIGUR 15. RITNING UTAN TAKFOT MED HÄNGRÄNNA 

YTTRE EFFEKTIVITET 

Takfotens uttryck dominerar såväl prisbelönt arkitektur som studerade markanvisningsförslag i Stockholms län. 

Profilen motiveras således med hög arkitektonisk kvalitet som är önskad av Lindbäcks kunder. Marknadens 

efterfrågan stödjer profilen i Lindbäcks sortiment.  

INRE EFFEKTIVITET 

Fuktrisken som det lilla utsprånget innebär hanteras med en snöspärr som byter vindriktningen längs fasaden.  

Den estetiska visionen gestaltas genom två typlösningar. Val av lösning beror av konsekvenserna för takets fall.  

Figur 14 gestaltar en lösning som är enig med den önskade profilen. Eftersom att takavvattningen hanteras 

genom en fotränna, kommer takets lutning att påverka rännans fall och måste hanteras med hjälp av flera 

stuprör.  
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Ritningen på                                                                 Figur 15 är oberoende av takfall, men hängrännans placering 

påverkar den estetiska visionen. Hängrännans kantiga form tar dock hänsyn till det geometriska formspråket 

som ofta gestaltas med denna takfotsprofil. Hängrännan och snöspärren är av samma material för att 

åstadkomma ett enhetligt uttryck.  

Oberoende takmodell monteras alla sidor utan vattenavledande system med plåtsarg enligt AMA. 

INKLÄDD TAKFOT 
Utsprångets storlek avgör takets storlek i förhållande till byggnadskroppen. Inklädnaden innebär en geometrisk 

form på taket och tjockleken vid takets ände kommer att avgöra betraktarens syn på takets tjocklek. Takets 

visuella tyngd regleras därmed genom utsprångets storlek och ändens tjocklek.  Figur 16 visualiserar en lång 

takfot som markerar mötet mellan vägg men genom den tunna änden. minimerar takets vikt i förhållande till 

byggnadsvolymen.  

 

 FIGUR 16. INKLÄDD TAKFOT 

 

FIGUR 17. RITNING INKLÄDD TAKFOT 
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YTTRE EFFEKTIVITET 

Ett litet utsprång stödjer marknadens efterfrågan då det förekommer flertal gånger på såväl prisbelönt 

arkitektur som i vinnande markanvisningsförslag. Tillfrågade arkitekter bekräftar det minimalistiska uttryckets 

användbarhet inom dagens arkitektur, men ser även den flexibla potentialen med ett varierbart utsprång.  

Det lilla utsprånget i                                                                  Figur 15 stöttas av marknadsanalysen både genom 

prisbelönt arkitektur och markanvisningar. Profilen i Figur 17 besitter istället en arkitektonisk flexibilitet då 

utsprånget kan varieras. Kombinationen av lösningarna möjliggör ett flexibelt sortiment i enighet med dagens 

marknad. 

INRE EFFEKTIVITET 

Det minsta utsprånget som tillåts ca 140 mm, viket är den fyrkantiga hängrännans djup (                                                                 

Figur 15). Det största utsprånget som tillåts är 500 mm (Figur 17). Vid större utsprång räknas den som BOA som 

kommer att leda till följdeffekter att beakta. 

ÖPPEN TAKFOT  
Den öppna takfotens konstruktion och storlek kommer att påverka takets visuella tyngd i förhållande till 

byggnadskroppen. Genom att variera utsprångets storlek påverkas dess area och därmed dess upplevda vikt. 

Figur 18 visualiserar en öppen takfot med stort utsprång, vilket ger taket mer tyngd än vid ett mindre utsprång. 

Med en täckbräda i änden av takfoten kommer dess påverkan av volymen innebära en tyngre upplevelse av 

taket än en lösning med synliga taktassar (Figur 19). Den visuella tyngden för en lösning med synliga taktassar 

regleras genom tassarnas utformning. Fasas dessa av till en liten ände kommer taket upplevas lättare än 

konstruktionen med jämnstora taktassar (                                  Figur 20). 

Eftersom att den visuella tyngden regleras av takfotens ände kommer hängrännan att har större estetisk 

inverkan vid nätta takkonstruktioner. 

 

FIGUR 18. ÖPPEN TAKFOT 
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FIGUR 19. RITNING ÖPPEN TAKFOT MED TÄCKBRÄDA                                  FIGUR 20. RITNING ÖPPEN TAKFOT UTAN TÄCKBRÄDA 

YTTRE EFFEKTIVITET 

Den minimalistiska trenden stödjer profilen med ett litet utsprång och den förekommer främst inom prisbelönt 

träarkitektur, vilket kan förklaras av dess synliga träreglar som framhäver en träkonstruktion. Träpriset 

bekräftar estetiken i att låta trästommen synliggöras vilket är användbart för gestaltning av Lindbäcks 

träbyggnader.  

Takfotens variationsmöjlighet bidrar till ett flexibelt sortiment, med en användbarhet som bekräftas av 

arkitekter.  

INRE EFFEKTIVITET 

Lindbäcks har lång erfarenhet av den öppna takfoten som är en erkänd lösning i företaget och garanterar 

byggnadens livslängd. Utformningens långa historia har resulterat i en repetitiv arbetsprocess som enligt LEAN 

har möjliggjort en effektiv produktion. 

För lösningen i Figur 19 kan hängränna monteras på täckbrädan. 

PROJEKTSPECIFIKA LÖSNINGAR 

Det projektspecifika uttrycket kan komplettera utbudet för att nå ut till en bredare marknad. Eftersom att den 

yttre effektiviteten motiveras med marknadens efterfrågan besitter de flexibla lösningarna istället en hög inre 

effektivitet. 

LUTANDE TAKFOT 
Inspirationen kommer från den historiska analysen som verifierar profilen i 50-talets tegelfasader (Figur 7). 

Genom att variera utsprångets storlek och vinkeln på takstolens ände kommer den triangelformade volymen 

att bidra till en takfot med flera olika uttryck. Volymen har direkt koppling till takets visuella tyngd, men 

proportionerna i vinkeln kommer även att påverka fasadens och takets dominans i mötet.   

Takets lutning kommer vara betydande för profilens form och därmed estetiska upplevelse. 
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FIGUR 21. RITNING LUTANDE TAKFOT                                                    FIGUR 22. RITNING LUTANDE TAKFOT MED HÄNGRÄNNA 

YTTRE EFFEKTIVITET 

Lösningens variationsrikedom bidrar till ett flexibelt sortiment. Lösningen har en egen karaktär som idag inte 

finns på marknaden. Detta gör sortimentet unikt för specifika projekt och dess användbarhet bekräftas av 

arkitekter.  

INRE EFFEKTIVITET 

När vinden passerar olika stora rum avtar vindhastigheten och risken för väta i konstruktionen minimeras.  

Typlösningen på Figur 21 är enig med den önskade profilen, men eftersom fotrännan är beroende av 

taklutningen kommer låglutande tak att innebära ett behov av fler stuprör.  

Typlösningen på                                                     Figur 22 är oberoende taklutning, men den gestaltas med en 

hängränna som påverkar siluetten. Genom att fästa hängrännan i råsponten krävs ingen täckbräda och 

siluetten bibehåller dess spetsiga avslut.  
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DISKUSSION 
Antalet typlösningar kan förklaras som graden arkitektonisk variation som företaget erbjuder. Takfotens 

betydelse för byggnaden måste definieras för att få en uppfattning om lönsamheten av att erbjuda flera 

typlösningar. Funktionalismen präglas starkt av endast en takfotssiluett men byggnaderna erhåller ändå flera 

olika uttryck. Fyra utformningar är alltså en avsevärd ökning av olika uttryck en byggnad kan anta utan att unik 

projektspecifika lösningar måste antas.  

METODKRITIK 

Metoden förutsätter att design tillåts att generaliseras, vilket alla arkitekter inte är eniga om. Enligt den 

humana synen på samhället är varje situation unik och har sin inre struktur och logik medan forskningens 

positivistiska syn söker trender som kan generaliseras (Kvale, 2008). Om arkitekten ser den unika platsen ur ett 

humant perspektiv kommer byggnaden kräva total frihet vid gestaltning. Har den däremot en positivistisk syn 

kan den med hjälp av förprojekterade lösningar bygga ihop en volym som såväl harmoniserar med platsen som 

med dagens generella trend.  

Metoden avser bland annat att identifiera källan till takfotens bristande stadsmässighet. Bristen 

uppmärksammandes av arkitekter lokaliserade i Luleå, som främst gestaltar Lindbäcks projekt för den norra 

regionen. Eftersom att Lindbäcks chefsarkitekt hade uppmärksammat samma behov i Stockholmsregionens 

projekt undersöktes marknaden där. Detta val motiveras genom att validera Lindbäcks yttre effektivitet, men 

gestaltningsförslagen är fortfarande präglade av arkitekter som arbetar med Lindbäcks norra projekt vilket 

påverkar reliabiliteten negativt. 

För att stärka metodens reliabilitet kunde den antingen ha utformats till fördel för Lindbäcks eller för 

Nordmark&Nordmark. För att stärka resultatet mot Lindbäcks yttre effektivitet skulle arkitekter som anlitas för 

Lindbäcks södra projekt ha stöttat utformningen av typlösningarna. På detta sätt utvecklas utbudet av lösningar 

mot de arkitekter som har störst behov av utveckling. 

Om arbetet istället ska stärka Nordmark&Nordmarks inflytande i designutvecklingen skulle marknaden ha 

undersökts Sveriges norra region. Deras uppfattning av problemet hade genom marknadsundersökningen 

validerats och deras inflytande i att förändra processen hade motiverats starkare.  

Eftersom att arbetet tillägnas Nordmark&Nordmark hade den norra undersökningen varit mer motiverad. Den 

genomförda metoden kan dock motiveras genom generalisering av trender. Enligt Kennedy (1979) bör man 

fastsälla generella regler som människor kan enas om. Eftersom att Lindbäcks söker generella trender att 

standardisera kan de med fördel för den standardiserade produktionen vara rikstäckande.  

Allt som efterfrågas i Stockholm når inte Sveriges norra region. En generell trend över hela Sverige bör således 

urskiljas. Eisner & Peshkin, (2003) identifierar mål med generalisering, det som är, det som kanske kommer att 

finnas och det som kan finnas. Marknaden identifierar det som är. Eftersom att Nordmark&Nordmark arbetar 

rikstäckande, kan de svara för vad som kanske kommer att finnas i Luleå. Genom att utgå från marknaden i 

Stockholm kan de bidra med en känsla för vad som fungerar över hela Sverige. Deras kunskap präglas även av 

det som kan finnas. Ytterligheternas arkitektur har fångats både genom den prisbelönta arkitekturen och i 

arkitekternas kunskaper som präglas av visioner och utopier som idag inte är realiserbara.  

Bedömning av mjuka parametrar kommer alltid att kräva subjektiva bedömningar med olika säkra motiv. 

Problem uppstår när olika intressenter motiverar olika estetiska lösningar. När en mjuk parameter ställs i 

relation till en annan mjuk parameter måste bedömning ske på lösa grunder där utformaren avgör hur mycket 

hänsyn som ska tas till respektive intressent. Genom att beakta flera infallsvinklar ökar beslutets reliabilitet 

men det innebär fortfarande stora osäkerheter gällande typlösningarnas bredd och design. 



 

28 
 

HISTORISK UNDERSÖKNING 

De prisbelönta byggnaderna bedöms av sakkunnig utifrån ett arkitektoniskt perspektiv, vilket innebär som en 

helhet av byggnadens kvalitéer i relation till dess placering. Byggnader med ett högt arkitektoniskt värde 

kommer således inte beröra takfotens detaljutformning. Metoden stödjer således endast en estetisk 

bedömning ur ett brett perspektiv på takfotens uttryck och kan inte enskilt användas för takfotens estetiska 

bedömning. 

Estetik skiljer sig mellan olika personer, vilket försvårar en högt validerad undersökning av dagens estetiska 

ideal. Trots att erfarna arkitekter gör bedömningen vid pristävlingar är det inte säkert att deras bedömning 

sammanfaller med samhällets uppfattning. 

Pristävlingar avser att utveckla arkitekturen i samhället. Det innebär att oförutsägbara byggnader måste 

framhävas. Den arkitektoniska variationen kräver en flexibel produktion, vilket inte är lönsamt i ett industriellt 

företag. Metoden stödjer således inte ett industriellt företags estetiska utveckling, men ger en bred syn på 

riktningen som arkitekturen utvecklas mot. När ett estetiskt ideal har accepterats av allmänheten når den 

Lindbäcks beställare och verkar som Lindbäcks estetiska drivmedel. 

Bedömningen av en pristävling sker genom arkitektoniska värden där estetisk utformning endast utgör en del. 

Det finns idag ingen pristävling där en erfaren jury enbart ska bedöma byggnadens estetik. För att 

kvalitetssäkra vad renommerade arkitekter anser om dagens estetik skulle intervjuer med dessa inom ämnet ha 

utförts. 

INTERVJUER 
Intervjuernas öppna struktur gör att all information inte blir relevant utifrån problembeskrivningen. 

Informationen från respektive informant kan inte likvärdigt jämföras med varandra, utifrån projektets tidsram 

och dess bredd kunde inte all data säkerställas med högre säkerhet. Genom att säkra kunskapen hos 

informanten har istället stärkt resultatets pålitlighet. 

Eftersom att det inte finns någon som besitter kunskap i nivå med projektets bredd och djup, är fler intervjuer 

med sakkunniga en validerande åtgärd. Kvaliteten på kompletterande informanternas kunskaper, måste tolkas 

utifrån projektets syfte med avseende på dess avgränsningar. Projektet saknar exempelvis intervjuer med 

beställare från Stockholms län, leverantörer av de byggmaterial som typlösningarna kräver etc. 

Eftersom att projektet har triangulerats utifrån flera olika perspektiv har tiden avgränsat möjligheten att 

undersöka reliabiliteten av alla påståenden. Fler personer skulle ha tillfrågats samma fråga för att genom 

kvantitativ analys förstärka reliabiliteten av de påståenden som projektet har tagit hänsyn till. 

LINDBÄCKS 
Takfotens utformning analyserades över hela Sverige. Att Lindbäcks har byggt mer öppna takfötter än vad som 

projekteras idag kan bero på studiens geografiska område. De har idag fler kunder i Stockholmsregionen, vilka 

chefsarkitekten upplever ställer högre krav på ett stadsmässigt uttryck av byggnaderna. Norrbotten besitter 

mer naturnära kvalitéer vilket bättre harmoniserar med en öppen takfot än bostäder i stadsmiljö. 

Vid utredning gällande Lindbäcks förmåga att realisera visionsbilder jämfördes de med typlösningen i 

arkitektmanualen. Denna jämförelse innebär att de aldrig avviker från det standardiserade flödet. Men 

eftersom att företaget inte har en lika utvecklad industriell byggprocess på byggarbetsplatsen som i fabriken 

kan takfotens utformning avvika, utan att det genererar företaget stora följdproblem. Denna felkälla skulle 

innebära en felaktig tolkning av huruvida Lindbäcks realiserar visionsbilder och således minskar tyngden i 

argumenten till behovet av en estetisk utveckling. Argumentet till att införa typlösningar kommer istället 

tillägnas Lindbäcks som får en mer industrialiserad byggprocess. 
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Eftersom att styrmedlet för Lindbäcks estetiska utveckling främst motiveras genom markanvisningstävlingar 

hade argumenten till de olika typlösningarna stärkts om beställares önskemål hade undersökts mer 

djupgående. Denna studie besitter en bredd som stärker dess reliabilitet eftersom den fångar upp flera 

parametrar i samhället. Men utifrån dagens marknad bör argumenten för Lindbäcks utveckling främst grundas i 

beställarens krav. 

Genom att metoden för att identifiera dagens arkitektur är ett samspel mellan markanvisningstävlingarnas 

stadiga trend och pristävlingarnas estetiskt drivande syfte kan eventuella förändringar i den etablerade trenden 

urskiljas. Med arkitektens erfarenhet inom design kommer den vara uppmärksam på eventuella förändringar 

och kan därmed indikera för den industriella entreprenören vilket håll trenden är på väg emot. Genom att 

nyttja arkitektens kunskaper kan metoden användas för att ständigt effektivitera sortimentet mot marknaden. 

Även om den långsiktiga relationen med arkitekt innebär att estetiken kan utvecklas i enighet med 

industrialiseringen, kan den begränsa den arkitektoniska kreativiteten. Med samma arkitekt som formgivare 

kommer alla byggnader präglas av dennes modus. För att bibehålla den effektiva processen som möjliggörs av 

långsiktiga samarbeten kan ett långsiktigt samarbete med att utveckla typlösningar som är marknadsenliga 

vara möjligt. Sedan anlitas olika arkitektkonsulter för att sprida byggnadernas uttryck.  
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FORTSATT ARBETE/FORSKNING/REKOMMENDATIONER 
Eftersom Lindbäcks begränsade sortiment måste verka med en yttre effektivitet, skulle det vara fördelaktigt 

med ett separat arbete med produktutveckling. Kan rätt lösning identifieras i ett tidigt skede kommer det 

finnas större marginal för att utveckla lösningen med en inre effektivitet. 

För att testa takfötternas säkerhet skulle de kunna byggas upp i 1:1 modeller och låta utsättas för 

utomhusförhållanden en tid innan de implementeras i produktion. Detta för att bekräfta dess beständighet och 

säkerhet mot röta i konstruktionen. Det innebär även att takfötternas arbetsmoment och materialåtgång skulle 

identifieras och en kostnadskalkyl kan då upprättas. Med de standardiserade lösningarna kan långsiktiga avtal 

med leverantörer etableras. 

Fortsatt arbete innebär även en utvecklad standardlösning för takfötterna vid byggnadens sidor utan 

takavvattning. Vad innebär montage av den lutande takfotens (Bilaga 6 och 7) hörn och hur förändras 

kostnaden om det lilla utsprånget (Bilaga 2) förses med lika stort utsprång på sidor utan takavvattning? 

Förslag till fortsatt arbete är vilka arkitektoniska möjligheter ett varmtak skulle generera? Vad skulle det 

tekniskt sett innebära för Lindbäcks produktion? Denna utredning inkluderar exempelvis frågeställningar 

gällande möjligheter och problem med takavvattning, nyttjande av vindsutrymme, värdet av gröna tak etc. 

Gröna tak utgör såväl en teknisk som arkitektonisk lösning gällande miljöanpassad bebyggelse, vilket är en 

frågeställning som skulle kunna utvecklas i detalj. 

Konflikten mellan arkitektonisk flexibilitet och produktionseffektiv repetition är en fråga som kan utvecklas. Hur 

utformas effektiva samarbeten mellan olika konsulter och hur skiljer sig aktörernas olika drivkrafter under olika 

entreprenadformer? Frågeställningen skulle kunna utgöra underlag för hur entreprenörer utvecklar sin 

estetiska verksamhet. 

Delar av studien skulle kunna väljas ut för att stärka dess reliabilitet. Hur utformas en metod som kan bedöma 

mjuka parametrar med hög säkerhet? Utifrån projektets metod skulle en mer djupgående undersökning 

gällande olika beställares arkitektoniska önskemål användas för att öka reliabiliteten. 

Metoden är utformad för att motivera arkitektonisk flexibilitet i industriellt byggande. Den skulle kunna verka 

som en generell metod för att undersöka andra detaljutformningar som fönster- och balkonginfästningar etc. 
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Press 

Dahlberg, S. (1965). Varför bygger vi inte billigare och bättre? Stockholm 

Eisner, E., & Peshkin, A. (2003). Qualitative inquiry in education. New York: Teachers College Press. 

Eriksson, E. (2001). Den moderna staden tar form. Stockholm: Ordfront. 

Eriksson, O. (1994). Byggbeställare i brytningstid. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning. 

Erskine, R., & Collymore, P. (1994). The architecture of Ralph Erskine. London: Academy. 

Forshed, K., & Nylander, O. (2003). Bostadens omätbara värden. Stockholm: HSB. 

Gemser, G. (2001). How integrating industrial design in the product development process impacts on company 

performance. Journal Of Product Innovation Management, 18(1), 28-38. http://dx.doi.org/10.1016/s0737- 

6782(00)00069-2 
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