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AVSLUTANDE REFLEXION

Avslutningsvis vill jag göra en kort reflexion över metoden jag använt 
och kritiskt betrakta denna. Likaså känns det intressant att fundera kring 
paralleller mellan min redovisade arbetsstruktur och hur den verkliga 
stadsbyggnadsprocessen för King skulle kunna se ut under de kommande, låt 
säga, tjugo åren. Alltså skulle staden kunna använda sig av en strategi i likhet 
med en Urban Symbios och vilka aspekter är av betydelse för att uppnå det 
mål som alla är överens om, d.v.s. en kvalitativ urban atmosfär? 

För att kunna genomföra ett examensarbete som varit intressant för mig 
personligen har jag valt strukturalismen som huvudsaklig metod för att 
angripa problematiken inom planområdet. Detta har möjligen kommit 
att prägla arbetet på ett snävt vis vilket kanske inte varit möjligt i en 
verklighetsbaserad situation. Däremot har ett konsekvent tolkande och 
användande av analysresultaten fastlagt vissa grundläggande strukturer som 
angett tonen för det fortsatta arbetet på ett betydelsefullt vis. 

Vare sig man väljer Urban Symbios som strategi eller strukturalismen som 
metod, tror jag på ett konsekvent användande av teoretisk analys som ram för 
en framtida utveckling av King. Innanför den teoretiska ramen kan sedan det 
praktiska och konkreta stadsbyggandet utvecklas utifrån de förutsättningar 
som är gällande för en viss tidsperiod, och genom tidens gång skapa den 
komplexitet jag försöker förutspå genom planförslagen. 
Samtidigt uppstår det ständigt situationer av funktionell karaktär som måste 
lösas. Detta kan vara anläggande av infrastruktur, husbyggande eller liknande. 
Detta måste präglas av hög kvalitet då dessa åtgärder alla är en del av det 
samlade och mer långsiktiga målet, att skapa ett attraktivt King. 

Jag menar också att verkligheten i sig själv, genom ständigt föränderliga krav 
från olika aktörer, kan skapa komplexitet och mångfald på ett sätt man aldrig 
kan planera för i förväg. Huvudsaken, och det som också varit mest intressant 
under arbetets gång, har varit att fundera på vilka dessa ramar är, som 
möjliggör en kontrollerad komplexitet innanför ett gemensamt, långsiktigt 
ledord.



urban symbios 111

NOTER

1 Jönsson, 2003, s.73.
2 Dessa tendenser kan vara globalisering, mångkulturella samhällen, ökad 
individualisering, Internet och medias ökade betydelse m.m.
3 Toreblad, 2002.
4 Strukturplan är här benämningen för en plan som inte syftar till att 
beskriva detaljer likt detaljplan eller illustrationsplan. Strukturplanen ska 
ge en övergripande beskrivning av planområdets markanvändning och hur 
den förhåller sig till grönstruktur, bebyggelsestruktur, handelsstruktur och 
infrastruktur utanför planområdet.
5 Grönlund, 1998, s.1-5.
6 Linn, 2002, s.4.
7 Sieverts 2001, s.32.
8 Ibid, s.33.
9 Ibid, s.41, s.47.
10 Hassenpflug 2002, s.43.
11 Sieverts 2001, s.48.
12  Ibid, s.38.
13  Christ, 2002, s.103ff. 
14 Medlemmar i denna kommitté var bl.a. Jakob Bakema, Peter Smithson, 
Aldo van Eyck, Georges Candilis och Schadrach Woods. 
15 Bl.a. Linköpings Högskola, Pharmacia i Uppsala, Arrheniuslaboratorierna 
vid Frescati i Stockholm, Svedberg, s.165
15 Ibid, s.165.
17 Ekholm m.fl., 1980, s.10. 
18 Ibid, s.11.
19 Program till fördjupad översiktsplan för södra Helsingborg, s.18.
20 Jönsson, 2003, s.78.
21 Ekholm m.fl. 1980, s.13-18.
22 Ibid, s.17.
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