
Hur skapar man arkitektur med minnen som utgångspunkt? Hur identifierar man en plats 

specifika identitet och på vilket sätt kan man översätta den i en fysikt struktur? Kan 

arkitektur vara specifik men ändå generell? Början av examensarbetet var fylld av frågor 

likt de ovan nämnda. Frågorna har till viss del blivit besvarade men även med tiden blivit 

flera. Gränslandet mellan arkitektur och skulptur lockar och har verkligen varit inspirerande 

att befinna sig i. Varför? Många svar kan besvara den frågan. För många för att berör dem 

alla. Men helt klart finns det något där som är svårt att beskriva men som känns så tydligt. 

Skalan. Rymden. Gränserna. Eller avsaknaden av tydliga gränser. Att få lära sig mer om det 

relativa rummet kontra det absoluta, samt det kognitiva och det subjektiva har varit lärorikt 

och något som jag definitivt kommer bära med mig. Även att addera tankarna kring genius 

loci som ytterligare ett lager ovanpå de rummen, eller kanske snarare under, känns också 

som en process värd att fortsätta studera.  Vidare har viktiga funderingar kring hur man ska 

injicera arkitektur i vårt samhälle väckts. Vem och vilka ska påverka vad som byggs? 

Slutligen tänker jag på hur viktiga och inspireande mina referenser och inspirationskällor 

har varit. Arkitekter som Shinohara, Olgiati, Fujimoto, Igarashi, Kahn, Bow Wow... ja listan 

kan göras lång. Jag tänker fortsättas bli inspirerad och tänker tänka på det som Shinohara sa 

redan på 60-talet; “ - Vi arkitekter måste se varje hus som ett konstobjekt.”

Värdesätter den åsikten väldigt. Alla objekt och all arkitektur borde få den ambitionen i 

början av sitt liv. Arkitektur och form är viktigt och det går att påverka utgången av den!
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Det som inte behövs? - en reflektion

Det som inte behövs har varit en undersökning i vad arkitektur kan vara, och kanske vad det 

i vissa fall borde vara. Men även en undersökning i vad specifik arkitektur kan vara. 

På vilket sätt kan rummen i vårt landskap ge oss verktyg i skapande av ny arkitektur?


