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Arkitekturens roll i samhällsbygget är omstridd. Påverkar egentligen de konstruerade strukturerna i 

samhället individen och kollektivet? Om de fysiska strukturerna gör det, till vilken grad sker detta i 

sådana fall och i vilka relationer? 

I detta examensarbete har jag valt att se på grannskap, vad de egentligen är och hur de byggts upp. 

Hur dessa kan påverkar de individer som lever i och kring dem. Vilken betydelse får de för den 

boende och dennes framtid. Genom att studera teorier kring samhälls- och grannskapsbyggande 

försöker jag utkristallisera de visioner som funnits och dra lärdom av dessa. Vad har påverkat dessa 

och vilken roll har arkitekten och arkitekturen spelat. Har den fysiska utformningen en betydande 

roll och arkitekten därmed ett större ansvar. Hur förhåller detta sig till nyligen framlagda politiska 

betänkandet om Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design? När vi idag talar om 

ökad integration och eftersträvar ett samhälle som ska vara mindre segregerat på flera plan, blir 

boendet och därmed grannskapet tydlig infallsvinkel. Kan grannskapet användas för att tackla de 

frågor som vi idag har? Finns det en lösning till komplexa problem i något så simpelt som 

grannsämja? 

Genom teoretiska studier och lärdomar från dessa läggs en grund grund för ett tänkt grannskap i 

Kävlinge. Vilka fysiska former fungerar här för att skapa ett grannskap.  Hur implementerar man, de 

ofta storslagna, teorierna på en liten tomt i en tätort på 9000 invånare? Vad blir grannskapets 

situation, dels i Kävlinge men även, till den region orten befinner sig i. 

Detta är en studie i hur dessa teorier inte bara har påverkat de fysiska strukturerna utan även gäller 

de människor som bebott dessa. Hur samhällsbygget i stort påverkats av och påverkat dessa 

grannskap. Hur vi idag påverkas och kan komma att påverkas av det som byggs nu. Frågor som rör 

allt från psykisk hälsa, kriminalitet och utbildningsgrad till vår syn på demokratin. 

  

     


