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Examensarbetet ska behandla hur arkitekten praktiskt driver igenom arkitektoniska idéer. Resonemangen 
utgår från två genomförda projekt; villa Agnes och villa Berghiller. 
 
I det löpande arkitektarbetet är det ofta inte bristen på idéer som är problemet när det kommer till att skapa 
arkitektoniska kvaliteter. Volymer material detaljer och ljusförhållanden är alla spelare som medvetet och 
undermedvetet är ständigt närvarande i processen för att skapa kvaliteter och på motståndarsidan står 
ekonomi, tid, kunskap och materielens begränsningar. För att göra saken än mer komplicerad så hänger allt 
ihop och förhoppningsvis skapar en harmonisk helhet med andra ord kan ibland en liten förändring ändra 
förutsättningarna så pass att ett bra projekt blir dåligt.  
 
Som arkitekt till privatpersoner finns alltid en kund vars värderingar, liv och drömmar är styrande för 
projektet. Att skapa arkitektur är att översätta all denna information i något som är bra arkitektur för dig som 
arkitekt och sedan få kunden att känna att det var det som var visionen.  
 
Jag har valt att dela in de olika delarna av att förverkliga arkitektoniska kvaliteter i tre undergrupper som 
representerar stadier i processen från startmöte till färdigt hus. De tre stadierna kallar jag för  
 
- Införsäljning 
- Förankring 
- Uppföljning 
 
De tre stadierna går in i varandra men representerar i första hand det mål man har med arbetet för stunden 
och följaktligen vilka verktyg som kan vara aktuella. De olika verktygen som jag använt i de två projekten 
ska därför få synas med sina för och nackdelar. Vilka verktyg man använder är självklart också kopplat till 
hur man upplever att man behärskar dem och hur de tjänar en beroende på sambandet då ”produkterna” av 
verktygen ska pressenteras. 
 
En stor del av arbetet handlar alltså om annat än att spotta ur sig bra idéer, vilken typ av arbete det kan 
vara varierar och det är något som examensarbetet kommer att gå in på. 
 
 


