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Kunskap i designprocessen – 
diskursiv teori 
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Stadsbyggnadsforskning – 
stadsbyggnad strukturerar och formar alla urbana system 
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Stadsbyggnadsforskning – 
stadsbyggnad strukturerar andra urbana system genom stadsform 



Stadsbyggnadsforskning – 
kunskapsutmaningen är sambandet stadsform - stadsliv 
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Stadsbyggnad – 
forskningens förenklade modeller 
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Stadsbyggnad – 
prakitkens förenklade modeller 



Stadsbyggnadsforskning – 
städer är de mest komplexa artefakter vi har 



Stadsbyggnadsforskning – 
grundläggande är metoder att analysera stadsform 
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Stadsbyggnadsforskning – 
grundläggande är metoder att analysera stadsform 



Ekologiska system 

Stadsbyggnadsforskning – 
stadsformens inverkan på andra urbana system kan analyseras 

Sociala system Ekonomiska system 
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Stadsbyggnadsforskning – 
metoder att fånga stadens kapital 



Att mäta spatial tillgänglighet 
space syntax och integrationsanalys 
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Axialkarta Ett porträtt av en axiallinje: Skånegatan 
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Processad axialkarta Ett porträtt av en axiallinje: Skånegatan 
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space syntax och integrationsanalys 
 



Processad axialkarta Korrelation: integration - gående 
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space syntax och integrationsanalys 
 



Att mäta spatial täthet 
place syntax och tillgänglighetsanalys 
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Att mäta spatial diversitet 
place syntax och kapacitetsanalys 
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Att mäta spatial diversitet 
place syntax och kapacitetsanalys 



Fastighetstillgänglighet (kapacitet) Korrelation: kapacitet – antal åldersgrupper 

Att mäta spatial diversitet 
place syntax och kapacitetsanalys 



Ekologiska system 

Stadsbyggnadsforskning – 
stadsformens inverkan på andra urbana system kan analyseras 

Sociala system Ekonomiska system 



Stadsbyggnadsforskning – 
stadsform och social segregation- 
 

 
 
eller att utveckla socialt kapital med spatial kapital 



Stadsform och social segregation 
betydelsen av samnärvaro (co-presence) 

Presenter
Presentation Notes
Image 2. In this paper it is suggested that there is a need to stress that what is socially important in space syntax is not so much ‘movement’ but ‘co-presence’. More important ‘movement’ is a means to the end ‘co-presence’ in that movement creates a distribution of co-presence –  for example different patterns on co-presence - in cities, but movement is not an end in itself. If we only stress ‘movement’ as such it’s a risk that the use of space syntax is limited and made into a kind of traffic planning tool rather than an investigation of space and society.



Stadsform och social segregation 
betydelsen av samnärvaro i komplexitetsteori 

Presenter
Presentation Notes
Image 3. Co-presence is highly essential for understanding cities as complex systems, which is becoming the overarching theory for any understanding of cities. Co-presence is essential here in that any complex system is understood as hierarchical but clearly bottom-up driven. This then goes for cities as well, which Jane Jacobs was the first to point out. It is exactly this Jacobs wanted to point out by stressing the importance of the sidewalk, a place where people - just as ants - can receive a lot of information about what is going on in the global system. And, also adjust to this, thus creating emergent global phenomena such as a general feeling of safety out of the simple co-presence of people.



Stadsform och social segregation 
samnärvaro som ”bonds and bridges” 

Presenter
Presentation Notes
Image 4. But this is not only about being co-present and about of different sizes - or intensities - of co-presence, it is also about the constitution of co-presence. As Putnam argues when explaining social capital, the relations between people in Southern Italy is characterized by ‘bonding’, that is relations between people of similarity, rather than as in the North, relations that to a higher degree also include ‘bridging’, that is relations of difference. The importance here is that the information content in the latter group is much higher. To really understand the role of co-presence for any social phenomena we therefore need to investigate not only the size (or the intensity) of co-presence but also its constitution (or degree of differentiation).



Stadsform och social segregation 
samnärvaro som ”bonds and bridges” 



Stadsform och social segregation 
samnärvaro som ”bonds and bridges” 

Nytorget 32%           Skarpnäck 76%                Östbergahöjden 81% 



Stadsform och social segregation 
överlappande skalor bidrar till byggande av bridges 



Stadsbyggnadsforskning – 
stadsform och lokala marknader 



Variationer av spatial integration och kapacitet 

Spatialt kapital 
stadsformen fördelar ett rumsligt värde 



Varför spatialt kapital? 
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Varför ständig urbanisering? 



För de som saknar eller är fattiga på ekonomiskt, 

kulturellt och socialt kapital har staden alltid erbjudit  

spatialt kapital. 

Varför ständig urbanisering? 



För de som har eller till och med är rika på ekonomiskt, 

kulturellt och socialt kapital ökar stadens spatiala kapital 

värdet på detta. 

Varför ständig urbanisering? 



Vad gör stadsbyggaren? 



Stadsbyggaren skapar och fördelar spatialt kapital. 

Vad gör stadsbyggaren? 
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