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Innan jag påbörjade examensarbete sa min handledare att jag skulle räkna med att det till trettio procent av 
tiden skulle vara påfrestande. Då tyckte jag att det lät mycket men såhär i slutet av projektet skulle jag nog 
säga att han haft rätt. Att göra examensarbete har både varit lärorikt och utmanande.  

Framförallt har jag lärt känna min egen process bättre och förstått ytterligare vikten av att planera och 
disponera arbetet. Innan jag började var jag också övertygad om att jag ville göra mitt examensarbete 
individuellt men under arbetets gång har jag försökt att hela tiden ha en diskussion med andra. Jag insåg att 
det för mig själv blev mycket roligare. 

På många vis har mitt examensarbete utvecklats så som jag föreställt mig när jag skrev programbeskrivningen. 
Jag har vågat vara undersökande och utforskat trots att jag inte alltid vetat vad slutresultatet skulle bli. 
Förhållningssättet som jag var intresserad av att testa – att utgå ifrån och stärka det befintliga – har jag sett 
som givande. Att fundera kring vad arkitekturen gör i ett större sammanhang snarare än bara hur den ser ut är 
något som jag vill ta med mig ut i arbetslivet. Jag tror att det är viktigt att vi som arkitekter vågar tala om 
värde med andra utanför kåren.  

Dock hade jag missbedömt komplexiteten och storleken av det området som jag valt. Kanske hade området 
bättre lämpat sig för ett rent stadsplaneförslag. Eftersom jag ändå hade ambition att också arbeta på en 
gestaltningsnivå tog det relativt lång tid för mig att komma ner i skala. Kan hända att projektet hade blivit 
starkare om jag i programbeskrivningen hade begränsat uppgiften tydligare. 

 I programbeskrivningen skrev jag att jag skulle arbeta mycket med fysisk modell. I slutändan har jag främst 
använt digital modell i datorn, då det var svårt att i fysisk modell hantera ett detaljerat flackt landskap över 
stor yta. Det är ändå något som jag önskar att jag hade lagt mer tid på att försöka lösa. Jag hade också gärna 
kommit en högre detaljeringsgrad vad det gäller byggnaderna. 

På det stora hela är jag nöjd med min prestation – trots att allt alltid kan bli bättre. Inför framtiden tar jag med 
mig en bättre kännedom om min egen process och en tilltro till att jag kan driva projekt på egen hand. 70 
procent av projektet har det också varit en lustfylld och rolig tid! 
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